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RESUMO 

 

O baixo grau de recuperação do crédito tributário não adimplido, somado à demora e à 

dificuldade na consecução desse objetivo, traz à tona a necessidade de inovar na cobrança do 

crédito tributário. Os novos modelos consensuais que se inserem na relação entre Fisco e 

contribuintes vêm sendo incorporados na legislação e na prática tributária, com vistas a reduzir 

a litigiosidade histórica entre ambos e garantir a recuperação do crédito tributário, sem aniquilar 

a atividade empresarial e permitindo a sobrevivência da cadeia produtiva. O objetivo do presente 

trabalho é mostrar do que se trata o negócio jurídico processual e como ele vem sendo aplicado 

no Brasil, trazendo o ineditismo do seu modelo federal e expondo como foi normatizado e 

implementado no Estado de São Paulo, para, ao final, fazer uma análise dessa regulamentação e 

da sua aplicação e, a partir daí, propor melhorias ou alterações que possam contribuir para seu 

aprimoramento no âmbito paulista. A medida é inovadora, uma vez que regulamentada e 

implementada há pouco tempo no Estado de São Paulo, seja em decorrência de incerteza quanto 

à forma de sua regulamentação, seja em razão da tradicional postura de embate nas relações entre 

Fisco e contribuinte ou pelo resultado da combinação de ambas. Verificar-se-á que a 

normatização desse novo modo de relacionamento da Administração Tributária com os 

contribuintes passa por uma mudança na racionalidade da recuperação do crédito tributário, com 

o emprego de um moderno mecanismo consensual de resolução de conflitos, consubstanciado no 

negócio jurídico processual. Para além disso, será imprescindível indagar acerca da possibilidade 

de sua utilização na esfera unicamente administrativa e do necessário ajuizamento de ação para 

configuração do instituto, em evidente embate com o almejado diálogo entre as partes. 

 

Palavras-chave: Negócio jurídico processual. Consensualismo. Regime e regras usuais. 

Regulamentação e implementação no Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The need to innovate in the collection of tax credits came to light due to the low recovery rate 

of non-performed tax credits, in addition to the delay and difficulty in achieving this objective. 

The new consensual models that are part of the relationship between the Tax Authorities and 

taxpayers have been incorporated into legislation and tax practice, aiming to reduce the 

historical litigation between them and guaranteeing the recovery of tax credit, without 

annihilating business activity and allowing the survival of the productive chain. The objective 

of the present work is to show what the procedural legal business is about and how it has been 

applied in Brazil, presenting its federal unprecedented model and exposing how it was 

standardized and implemented in the State of São Paulo, and furthermore, to conclude making 

an analysis of this regulation and its application and, thenceforth, propose improvements or 

changes that could contribute to its improvement in the referred State. The measure is 

innovative, since it has been regulated and implemented for a short time in the State of São 

Paulo, either as a result of uncertainty as to the form of its regulation, or due to the traditional 

conflict stance in the relations between the Tax Authorities and the taxpayer or, even, as a result 

of the combination of both. It will be demonstrated that the regulation of this new way of 

relationship between the Tax Administration and taxpayers undergoes a change in the 

rationality of recovery of tax credit, with the use of a modern consensual conflict resolution 

mechanism, embodied in the legal process. In addition, it will be essential to inquire about the 

possibility of its use in the purely administrative sphere and the necessary filing of a lawsuit for 

configuration of the institute, in an evident clash with the pursued dialogue between the parties. 

 

Keywords: Procedural legal business. Consensualism. Usual regime and rules. Regulation and 

implementation in the State of São Paulo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As atuais práticas de cobrança não trazem o resultado almejado pelas Fazendas 

Públicas para a recuperação do crédito tributário, e o ajuizamento de execuções fiscais, por si 

só, não tem resultado em maior eficiência na cobrança do crédito tributário estadual, haja vista 

que o volume invencível de execuções fiscais dificulta e traz morosidade ao seu andamento. 

O contencioso tributário brasileiro alcançou, no ano de 2019, englobando as esferas 

judicial e administrativa nos três níveis federativos, a cifra de R$ 5,4 trilhões, o que significa 

75% do PIB brasileiro. Desse total, a discussão no âmbito federal alcança R$ 3,8 trilhões, 

ou 53% do PIB, enquanto nos Estados e Distrito Federal a soma chega a R$ 1,2 trilhão, o que 

equivale a 16% do PIB1. Por outra perspectiva, enquanto a seara administrativa responde por 

26% do contencioso tributário, a discussão tributária na via judicial é de 74%. A dívida ativa 

é o assunto mais demandado, tanto no nível federal quanto no estadual, em matéria tributária. 

O volume de execuções fiscais no Poder Judiciário representa 39% do total de casos 

pendentes, e a taxa de congestionamento dessas ações nas varas exclusivas chega ao incrível 

patamar de 89% no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou seja, de cada 100 processos 

em tramitação, apenas 11 foram “baixados” por diversos motivos. Todos esses números foram 

extraídos do Relatório Justiça em Números 2020, do Conselho Nacional de Justiça, referente 

ao ano de 2019. 

Em que pese o volume das execuções fiscais federais, proporcionalmente, segundo o 

mesmo relatório, “o maior impacto das execuções fiscais está na Justiça Estadual, que 

concentra 85% dos processos”.2 Portanto, não de forma equivocada, as execuções fiscais vêm 

sendo apontadas como o maior fator de morosidade no Poder Judiciário. 

A existência de execuções fiscais que se arrastam no Poder Judiciário por até duas 

décadas repercute nas chances de recuperação do crédito tributário, tornando oneroso o 

acompanhamento das ações por um quadro já reduzido de Procuradores do Estado, que 

poderiam estar centrando seus esforços na cobrança de créditos viáveis. 

A consequência é o crescente distanciamento do Fisco no recebimento do crédito 

tributário, na arrecadação e na formulação de políticas públicas em prol da população. A 

imposição de limite mínimo de valor para o ajuizamento de execução fiscal e a autorização 

 
1 Dados extraídos do Contencioso tributário no Brasil: Relatório 2020 – Ano de referência 2019. Disponível em: 

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf. Acesso 

em: 22 jun. 2021. 
2 Justiça em Números 2020: ano-base 2019/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2020, fls. 160/201. 

Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/. Acesso em: 26 fev. 2021. 
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para desistência de processos em andamento nesse mesmo patamar, somadas aos meios 

coercitivos extrajudiciais de cobrança, como o protesto de certidões de dívida ativa e a 

inscrição no Cadin, revelaram-se meios salutares para cobrança de dívida ativa, desonerando 

o já sobrecarregado Poder Judiciário. 

Em que pese o resultado obtido, nota-se, no entanto, que há um limite de valor para 

que tais medidas surtam efeito. A cobrança através da "nomeação" e do "constrangimento" do 

contribuinte ("naming and shaming") como nova forma vislumbrada pela economia 

comportamental para induzir o pagamento dos tributos também só alcança resultado se o 

contribuinte possui disponibilidade financeira ou modos para obtê-la e, assim, saldar sua 

dívida. Ultrapassado esse limite, resta o ajuizamento de execução fiscal como meio de 

cobrança e recuperação do crédito tributário pela Fazenda Pública. 

Com efeito, verifica-se que, no decorrer do andamento das execuções fiscais, e 

malgrado diversas tentativas de constrição forçada por meio de pesquisa e penhora de ativos 

financeiros e de móveis e imóveis, entre outros meios, a Fazenda Pública não tem alcançado 

o objetivo almejado. De outro lado, embora se reconheça que parte dos contribuintes não esteja 

mesmo disposta a cumprir com sua obrigação, há outros que não o fazem por uma real 

impossibilidade.  

A prática revela que muitas vezes alguns contribuintes não possuem condições 

financeiras de arcar com os débitos de uma só vez, mesmo que estejam dispostos a cumprir 

com suas obrigações tributárias. Para além disso, há um quadro de litigiosidade e desconfiança 

que até hoje permeiam a relação entre Fazenda Pública e contribuinte, sustentado por um 

paradigma de antagonismo. 

O negócio jurídico processual surge como forma, portanto, de, no decorrer das 

execuções fiscais, propiciar uma negociação entre contribuinte devedor e Fazenda credora, 

para que essa alcance seu desiderato — a eficiência na recuperação do crédito tributário — 

sem prejudicar a manutenção da atividade econômica do contribuinte e a geração de empregos. 

Mas não é somente no campo das ações exacionais que o instituto se revela aplicável. 

Também nas ações antiexacionais — declaratórias e/ou anulatórias —, o negócio jurídico 

processual surge com o propósito de permitir às partes convenções quanto ao procedimento, 

aceitação, avaliação e substituição de garantias e formas de constrição ou alienação de bens, 

semque seja necessária a confissão do débito. 

Nesse ponto, convém revelar, encontramos uma grande distinção para com a transação 

tributária, na medida em que nela há reconhecimento do débito e renúncia ao prosseguimento 

de discussão judicial, o que não faz sentido no negócio jurídico processual celebrado no 
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decorrer de uma ação na qual se discute a própria existência ou validade do crédito tributário, 

salvo quando o objeto dessa é unicamente um plano de amortização. 

A instituição de uma negociação jurídica processual em matéria tributária merece 

destaque, ainda, como forma de atender às recomendações da Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) para a redução de conflitos e litigiosidade tributária, 

permitindo às partes envolvidas a possibilidade de acordarem sobre as regras procedimentais 

da maneira que melhor lhes atenda. 

A possibilidade de celebração de negócio jurídico processual foi prevista no Código 

de Processo Civil de 2015 e restou transposta para a seara tributária. Com efeito, a matéria já 

foi regulamentada e vem sendo aplicada com êxito pela Procuradoria da Fazenda Nacional há 

algum tempo. Não obstante o atraso, o que não se coaduna com a envergadura do Estado mais 

rico da federação, o tema finalmente foi objeto de regulamentação no âmbito do Estado de 

São Paulo em meados de 2021, ainda de modo tímido. 

Diante disso, a proposta desta pesquisa jurídico-profissional é avaliar o regime e a 

prática já adotados pela esfera estadual, tecer considerações e propor ajustes que atendam às 

suas peculiaridades e necessidades, trazendo maior eficiência e otimização dos esforços 

envidados para a arrecadação, que se mostra de suma importância para que o Poder Público 

possa viabilizar suas políticas públicas. 

Introduzido o tema, logo no início, no capítulo 2, será comentada a mudança de 

paradigma na atuação da Fazenda Pública em direção ao consensualismo e cooperativismo 

inaugurados pelo Código de Processo Civil de 2015, cujo negócio jurídico é um dos caminhos, 

buscando-se compatibilizar o princípio da indisponibilidade vigente na Administração 

Pública, com a possibilidade de o Procurador do Estado tomar medidas mais eficientes na 

consecução do seu objetivo principal, que é a recuperação do crédito tributário, sem que isso 

implique em sua eventual responsabilização pessoal. 

Em seguida, o instituto será definido, e serão delineados alguns dos aspectos mais 

relevantes sobre o tema, demonstrando-se, inclusive, a disrupção entre o modelo tradicional 

de atuação e as novas práticas consensuais de aproximação entre Fisco e contribuinte, das 

quais se extraem como exemplos o negócio jurídico processual e a transação tributária, sendo 

preciso fazer uma necessária distinção desses institutos, que vêm sendo objeto de alguma 

confusão. 

Serão abordados a natureza jurídica do instituto, o modo como são celebrados os 

negócios jurídicos processuais e em que momento e por quais meios são acordados. O capítulo 

culminará com a explanação de relevantes questionamentos acerca do instituto, como a 
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uniformidade e a isonomia, e, por fim, com o papel do Judiciário na sua celebração. 

No capítulo 3, situar-se-á a legislação que cerca o negócio jurídico processual. Será 

tomado como ponto de partida o artigo 190 do Código de Processo Civil de 2015, que sustenta 

a regulamentação do negócio jurídico processual pelo Estado de São Paulo. Serão 

apresentados os contornos da Portaria SubG-CTF n.º 14/2021 e uma breve comparação com 

o modelo federal, que serviu de paradigma para a previsão estadual. Ademais, serão detalhados 

os objetos de negociação previstos na normatização estadual e o modelo de controle e 

publicidade dos negócios jurídicos processuais (a serem) celebrados pelo Estado de São Paulo. 

Apresentada a regulamentação e implementação do negócio jurídico processual no 

Estado de São Paulo, no capítulo 4 serão apresentadas propostas de aprimoramento do instituto 

na normativa estadual, a fim de oportunizar que mais acordos sejam celebrados no âmbito da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, culminando, por fim, na conclusão do presente 

trabalho. 

 

2 NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL: DEFINIÇÃO E RELEVÂNCIA 

 

2.1 Os mecanismos alternativos de solução de conflitos como reflexo do cooperativismo e 

consensualismo introduzidos pelo Código de Processo Civil de 2015 

 

Embora o Código de Processo Civil anterior já admitisse a celebração de negócios 

jurídicos processuais típicos, não se vislumbrava uma ampla margem de negociação, senão 

daquelas já delineadas expressamente. Isso quer dizer que não se franqueava às partes a 

possibilidade de alteração das regras predeterminadas para adequar o procedimento de maneira 

a atender à sua vontade e, consequentemente, servir à resolução do direito material, à solução 

do litígio, em última análise. As partes eram meras coadjuvantes no iter procedimental, 

cumprindo-lhes somente seguir as regras previamente estabelecidas. 

A irrelevância da vontade das partes na produção de efeitos, contudo, não mais se 

coaduna com a mudança da postura do direito e a nova relação entre as partes, baseada nos 

princípios da consensualidade e do cooperativismo, respectivamente consagrados nos artigos 

3.º e 6.º do Código de Processo Civil, que veio permitir que as partes se relacionem de maneira 

coordenada e cooperativa no processo judicial. 

O “novo direito” é baseado no fortalecimento do Estado Democrático de Direito e na 

participação das partes nas questões que lhes dizem respeito, nas decisões que lhes trarão 

consequências. 
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Com o Código de Processo Civil de 2015, os anteriores modelos adversarial e 

inquisitorial3 deram lugar a um modelo cooperativo, no qual se sobressaem os princípios do 

contraditório, da boa-fé e da lealdade. Como menciona a doutrina4, verifica-se, no processo, 

uma “comunidade de trabalho”, impondo-se a todos os sujeitos processuais o dever de colaborar 

para o processo, o que permitirá que a decisão judicial seja decorrente do esforço comum. 

O princípio da cooperação, positivado no artigo 6.º do código, reafirma o princípio do 

contraditório, atribuindo aos sujeitos processuais maior participação e franqueando um diálogo 

entre as partes e o juiz, como meio de se alcançar o desiderato do processo, que é a solução dos 

conflitos. Afinal, o processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento que deve servir 

ao direito material: “Cooperação em termos processuais implica diminuir a litigiosidade e 

aumentar a transparência entre as partes”5. 

O código processual de 2015 aproximou e deu voz ativa às partes, que assim passam a 

se relacionar de forma a construir uma via de menor embate e maior colaboração. Dessa 

maneira, ainda que se encontrem em posições antagônicas, as partes podem acordar em buscar 

meios mais rápidos e eficientes para solucionar as disputas processuais. 

Passa-se a admitir uma adequação do procedimento anterior legalmente previsto ao caso 

concreto, permitindo-se criar e adaptar o procedimento de acordo com as peculiaridades do 

processo e no interesse das partes, trazendo nova valoração aos princípios já insculpidos na 

Constituição Federal, e consagrando finalmente o Estado Democrático de Direito, com a efetiva 

participação das partes em um processo civil democrático. 

O princípio do contraditório6 se faz mais presente também na medida em que as partes 

podem apresentar seus pontos de vista e propor adaptações da maneira que melhor lhes atenda. 

A celebração de negócios jurídicos processuais acaba por “criar braços do princípio 

 
3 Em suma, o modelo adversarial assume a forma de competição ou disputa, desenvolvendo-se como um conflito 

entre dois adversários diante de um órgão jurisdicional relativamente passivo, cuja principal função é a de decidir. 

O modelo inquisitorial (não adversarial) organiza-se como uma pesquisa oficial, sendo o órgão jurisdicional o 

grande protagonista do processo.” DIDIER JR, Fredie. Os três modelos de direito processual: inquisitivo, 

dispositivo e cooperativo. Revista dos Tribunais. Revista de Processo: RePro, v. 36, n. 198, p. 213-225, ago. 2011. 
4 MITIDIERO, Daniel. Princípio da colaboração. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes 

Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella 

Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/206/edicao-1/principio-da-colaboracao. 
5 STAHL, Sidney. O princípio da cooperação no processo tributário: uma reflexão sobre fair play jurídico. In: 

MENDONÇA, Priscila Faricelli de; GONÇALVES, Daniella Zagari; LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi 

(coord). Processo tributário: perspectivas sob a vigência do NCPC. São Paulo: Editora Blucher, 1995. 
6 “Daí se reconstruiu o conteúdo do princípio do contraditório, exigindo-se que o processo seja estruturado de 

forma dialética, com a marca de ser participativo. E isso porque a participação, própria do contraditório, é inerente 

ao regime democrático. O contraditório deve, enfim, instaurar um diálogo no processo entre o juiz e as partes”. 

Ob. Citada. p. 62. 



16 

  

democrático no bojo do processo”, conforme Bernardo Silva de Lima7. 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 adotou o novo modelo cooperativo 

de processo, que eleva a importância da vontade das partes na adequação do procedimento. 

Embora o Código de 1973 já previsse algumas situações enquadráveis como negócios jurídicos 

processuais, como a eleição de foro (art. 111 do CPC/73) e a distribuição dos ônus das provas 

(art. 333 do CPC/73), entre tantos outros, suas disposições pouco significam em termos de 

cooperação, mesmo porque esse não era o mote daquela versão. Já sua nova estrutura é voltada 

para o estímulo à autocomposição8, e tanto é assim que o código já previu a solução consensual 

de conflitos nos seus dispositivos iniciais. Embora o Código de Processo Civil anterior já 

trouxesse o princípio da autonomia da vontade, ou o autorregramento da vontade, embutido no 

artigo 1589, na medida em que a vontade das partes seria passível de produzir efeitos (a 

depender de homologação judicial)10, sua abrangência era muito menor do que a estabelecida 

pelo Código de 2015. Além disso, a interpretação que se dá ao novo diploma é mais ampla do 

que aquela anteriormente aceita. 

Com o CPC de 2015, o antigo formalismo deu lugar à instrumentalidade do processo de 

forma a servir ao direito material11, propiciando a adequação do procedimento ao interesse das 

partes e à solução das disputas. Ademais, mesmo que o negócio jurídico processual não seja 

meio alternativo de resolução da lide em si, é meio que atende à consensualidade e serve de 

mecanismo para buscar sua solução. 

A permissão para as partes acordarem sobre o procedimento e chegarem à melhor 

maneira de solucionar alguma controvérsia nele instaurada prestigia o princípio da cooperação 

trazido pelo novo código processual. Além disso, o novo instrumento trouxe uma valorização 

do consensualismo e, ao prever, no artigo 190, uma cláusula geral, permitiu às partes 

negociarem sobre cláusulas processuais, que admitem autocomposição, confirmando a tese de 

que os direitos negociados através do instituto não implicam disposição de direitos ditos 

 
7 DIDIER JUNIOR, Fredie; EHRHARDT JUNIOR, Marcos. Sobre o negócio jurídico processual. Revisitando 

a teoria do fato jurídico: homenagem a Marcos Bernardes de Mello. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 122. 
8 DIDIER JUNIOR, Fredie. Negócios Processuais. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique 

(coords). Coleção Grandes Temas do novo CPC. vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2016, 2ª ed. pp. 35 – 41. 
9 Art. 158. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem 

imediatamente a constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. 
10 Pontes Miranda “reconheceu a existência de negócios jurídicos e da declaração de vontade das partes”. 

Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de janeiro: Forense, 1973, t. 1, p. 05 e 101. CUNHA, Leonardo 

Carneiro da. Negócios Jurídicos Processuais no Processo Civil -Brasileiro. In: CABRAL, Antônio do Passo; 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 4 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 537-550. 
11 Segundo o Professor e Magistrado Paulo Cesar Conrado, “o processo, e mais especificamente, o tributário, não 

é um fim em si mesmo. Mostra-se como um instrumento indispensável à solução do direito material controvertido”. 

CONRADO, Paulo Cesar. Processo Tributário. São Paulo: Quartier Latin. 2012. p. 26. 
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“indisponíveis”, uma vez que esses se referem a direitos materiais, como será abordado em 

tópico próprio. 

A ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi destacou o instituto citado 

em acórdão que menciona o rumo consensualista do novo código de processo civil: 

 

[...] incentiva a desjudicialização dos conflitos e o sistema multiportas de acesso à 

justiça, mediante a adoção e o estímulo à solução consensual, aos métodos 

autocompositivos e ao uso dos mecanismos adequados de solução das controvérsias, 

sempre apostando na capacidade que possuem as partes de livremente convencionar 

e dispor sobre os seus bens, direitos e destinos do modo que melhor lhes convier (o 

que se reflete, inclusive, no âmbito do processo, com a possibilidade de celebração de 

negócios jurídicos processuais atípicos a partir de uma cláusula geral - art. 190 do 

CPC/15)12. 

 

Dessa forma, o dispositivo expressa, na sua máxima, o respeito ao princípio do 

autorregramento da vontade, permitindo uma ampla gama de acordos procedimentais como 

ônus de prova, poderes, faculdades e deveres processuais. 

A celebração de negócios jurídicos processuais na forma do artigo 190, denominada por 

alguns de “flexibilização procedimental”, coloca as partes na situação de atores principais do 

processo judicial, permitindo-lhes ajustar o procedimento de acordo com os seus interesses13, e 

impele o julgador a fazer cumprir as novas “normas jurídicas” convencionadas pelas partes, 

desde que, obviamente, essas convenções atendam aos requisitos de validade. 

Os negócios jurídicos processuais, sejam na esfera processual civil típica, sejam na 

esfera tributária, como se verá mais à frente, não dispensam a análise do tripé 

existência-validade-eficácia14. Contudo, no campo tributário, há especificidades que 

demandam requisitos adicionais justamente por dizerem respeito à área marcada pela presença 

de princípios próprios do direito público. 

 
12 STJ. Terceira Turma. REsp 1.623.475/PR. Relatora Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI. Julgado em: 

17/04/2018. Disponível em: https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574624885/recurso-especial-resp-

1623475-pr-2016-0230901- 2/inteiro-teor-57462489. 
13 O processo deixa de ser considerado algo estanque, impassível de alteração. Uma vez que o processo serve de 

instrumento para se chegar à solução do caso concreto, do direito material controvertido, como ensina Juliana 

Furtado Costa Araújo (2020), “apresenta-se como necessária a adequação do procedimento aos interesses 

envolvidos no litígio, a vontade das partes será prioritária na flexibilização das regras procedimentais, 

materializando-se tal mister por meio da celebração de negócios jurídicos processuais”. 
14 Além dos requisitos citados, ditos invariáveis aos negócios jurídicos processuais, há padrões variáveis, 

adicionais, que foram inseridos na cláusula geral de negociação do artigo 190 do Código de Processo Civil, e 

dentre eles está justamente se tratar de direitos que admitam autocomposição, como explica Jadelmiro Rodrigues 

de Ataíde Júnior (2016) no texto sobre o tema: Negócios jurídicos materiais e processuais – existência, validade e 

eficácia – campo-invariável e campos- dependentes: sobre os limites dos negócios jurídicos processuais, In: 

CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords). Coleção Grandes Temas do novo CPC. 

vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2016, 2ª ed. pp. 299-324. 
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Nesse passo, é de rigor que o objeto do litígio seja direito que admita a autocomposição, 

o controle de validade pelo Poder Judiciário via homologação e a regulamentação do instituto 

pela Administração. 

Em se tratando de negócio jurídico processual no campo tributário, objeto deste estudo, 

surge a dúvida quanto à admissão da autocomposição nessa seara, o que será esclarecido a 

seguir. 

 

2.2 Definição 

 

Os negócios jurídicos estão diretamente relacionados com a autonomia de vontade do 

interessado. A vontade é a expressão da existência do negócio jurídico e é sua principal 

característica, razão pela qual os vícios na formação da vontade que atingem o negócio jurídico 

levam à anulação desses atos. 

Os negócios jurídicos processuais são convenções realizadas pelas partes em matéria 

processual. São acordos sobre regras processuais que, inclusive, podem estar previstos no 

código processual civil, sem embargo da possibilidade de as partes celebrarem tantos outros 

que entendam pertinentes e disponíveis, desde que não contrariem normas cogentes. 

O instituto admite que as partes possam pactuar livremente negócios que não foram 

expressamente dispostos no código processual, mas que atendem às suas necessidades e 

conveniências. Nessa hipótese, as partes podem modificar o regramento típico processual de 

acordo com o que melhor lhes aprouverem, e é justamente nesse ponto que a autonomia da 

vontade das partes e o acordo entre elas se sobressaem, revelando a existência do negócio 

jurídico processual. 

Juliana Furtado Costa Araujo (2020) diz se tratar, portanto, de uma “cláusula geral de 

negociação relativamente ao procedimento que deve ser seguido pelas partes na resolução da 

controvérsia levada à apreciação jurisdicional” e mais à frente arremata: “Seria uma 

customização das regras de procedimento [...]”15. 

Nas palavras de Paulo Conrado, “[...] é possível definir negócio jurídico processual 

como convenção firmada pelas partes, operantes no âmbito do processo judicial, convenção 

essa relativa ao procedimento a que o processo se vincula”16. 

 
15 ARAUJO, Juliana Furtado Costa. Negócio jurídico processual e transação tributária como instrumentos de 

conformidade fiscal. In: Paulo Cesar Conrado e Juliana Furtado Costa Araújo (Coord). Transação Tributária na 

prática da Lei n° 13.988/2020. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2020. 
16 CONRADO, Paulo Cesar. Negócio Jurídico Processual em matéria tributária e as portarias PGFN 33/2018 (art. 

38) e 360/2018 (alterada pela 515/2018), p. 197. In: CONRADO, PAULO CESAR e COSTA ARAUJO, 
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O negócio jurídico processual, pois, é um acordo celebrado entre as partes quanto à 

alteração do procedimento, visando a solução do direito material. Trata-se de uma customização 

das regras processuais de maneira que atenda ao melhor interesse das partes envolvidas, com 

vistas a se chegar imediatamente na solução de um impasse e, de forma mediata, na futura 

solução da própria lide. Valoriza-se a vontade das partes para ajustar os atos processuais por 

meio de diálogo e cooperação, princípios notabilizados pelo legislador no novo código de 

processo civil. 

O NJP não é meio alternativo à solução do conflito, como o são a arbitragem, a mediação 

ou a transação, porque não coloca, necessariamente, fim ao litígio, embora sirva de instrumento 

para que se chegue finalmente a ele. Aqueles são métodos autocompositivos de solução da 

controvérsia, enquanto o instituto em análise se revela como uma nova forma de relacionamento 

entre as partes adversas com vistas à alteração do procedimento a que o processo se submete. 

Ainda que não seja formalmente um meio alternativo à jurisdição — porque não a afasta, 

mas, ao contrário, dela necessita —, o instituto muda o rito da execução fiscal, tornando-se, 

nessa medida, um meio alternativo ao tradicional modo de cobrança executivo. 

O negócio jurídico processual assume um papel alternativo para a solução dos litígios 

tributários, ao alterar o rito procedimental previsto para as execuções fiscais fundadas na 

execução forçada. Desse modo, acaba por se inserir como um método alternativo para a solução 

do litígio, uma alternativa à execução forçada da maneira tradicionalmente prevista17.  

A sua utilização é de extrema relevância para, em conjunto com outros mecanismos 

consensuais, reduzir a litigância, a duração dos processos tributários, sobretudo das execuções 

fiscais, e promover a melhoria do índice de arrecadação, o que se revela primordial para a 

consecução das políticas públicas. Trata-se de mais um importante instrumento no sistema 

multiportas de solução dos conflitos tributários. 

 

2.3 Cabimento do negócio jurídico processual para as Fazendas Públicas frente à 

indisponibilidade do interesse público 

 

A celebração de negócios jurídicos processuais na esfera privada não desperta dúvidas. 

A imposição das normas jurídicas processuais há muito vem dando lugar à uma agenda 

 
JULIANA FURTADO. Inovações na Cobrança do Crédito Tributário. 1ª Edição. São Paulo. Editora Revista 

dos Tribunais, 2019, p. 191. 
17 Conclusões obtidas a partir de reuniões no Núcleo de Direito Tributário do Mestrado Profissional da FGV, 

comandado pelo Professor Paulo Cesar Conrado. 
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consensual, na qual a vontade dos envolvidos é primordial para a conclusão do ato jurídico. 

Quando se trata de negociação no âmbito da Administração Pública, principalmente na 

esfera do Direito Tributário, são recorrentes as ideias da indisponibilidade do interesse público 

e da supremacia do interesse público, calcadas sempre no princípio da legalidade estrita. 

Questiona-se se a indisponibilidade do interesse público não representaria óbice à permissão de 

se celebrar transação tributária ou realizar negócio jurídico processual. 

Os institutos não se equivalem, e, mesmo que se admita algum traço de disposição de 

dinheiro público no âmbito da transação tributária, ou de disposição do próprio interesse da 

Fazenda Pública no âmbito do negócio jurídico processual, isso não corresponde à 

disponibilização do interesse público, quando esse é visto como o interesse essencial, de toda a 

sociedade. 

Isso porque o interesse público primário nem sempre coincide com o interesse público 

secundário. Quando a Fazenda Pública atua para cobrar o crédito tributário, além de fazê-lo 

no interesse da coletividade, também o faz em seu próprio interesse, como parte da relação 

processual, residindo aí o interesse público secundário. 

Contudo, por vezes, é possível que o interesse público primário se sobreponha ao 

interesse público secundário, pois é mais interessante a resolução do conflito e a redução da 

litigiosidade do que uma eventual arrecadação integral do débito devido, no caso da transação 

tributária, ou da vitória, em caso de disputa processual que pode ser resolvida mediante um 

negócio jurídico processual. 

Nesse sentido, expõe Priscila Faricelli de Mendonça18: “O que é indisponível é o dever 

do Estado de agir no interesse da sociedade e de acordo com os princípios constitucionais 

vigentes”. E arremata: 

 
Em verdade, o Estado deverá avaliar qual o interesse efetivamente envolvido na 

controvérsia e decidir pela solução que melhor atenda ao bem-estar da coletividade. 

Desse modo, uma solução de determinada controvérsia não deverá ser avaliada 

mediante análise exclusiva da relação em jogo, mas sim dos objetivos institucionais 

do Estado e da demanda social. 

 

A alegação, portanto, de impossibilidade da utilização de modernos mecanismos de 

resolução de disputas, sobretudo do negócio jurídico processual, não pode mais ter como 

escusa a indisponibilidade do interesse público, uma vez que esse resta plenamente atendido 

nas hipóteses, na medida em que o interesse público transacionado/negociado é o interesse 

 
18 MENDONÇA, Priscila Faricelli de. Arbitragem e transação tributárias. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014. p. 

35-36. 
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público secundário: 

 
E a disponibilidade sobre o crédito em si, claro, não significa discricionariedade da 

administração. Deve atender também a todos os princípios antes referidos: 

perseguição do verdadeiro interesse público (primário), colaboração com o 

administrado, identificação, no caso concreto, do bem comum e a ser preservado e 

ponderação dos interesses em jogo. Sempre sob a ótica da legalidade19. 

 

A celebração do negócio jurídico processual como instituto típico do direito privado e 

no qual a vontade das partes é determinante poderia parecer, à primeira vista, inaplicável para 

a Administração Pública. Porém, considerando o fim que ela almeja — atender da melhor 

forma possível ao interesse público —, a possibilidade de sua utilização é mais que um poder, 

é um dever, na medida em que traga mais vantajosidade para ambas as partes, incluída aí a 

Fazenda Pública. 

A solução de conflitos por meio da consensualidade atende justamente ao 

princípio da eficiência, aplicável ao direito público e previsto no rol do artigo 37 da 

Constituição Federal, considerando-se que a eficiência na cobrança do crédito tributário 

depende de uma rápida duração do processo, visto que o envelhecimento do crédito tributário 

dificulta ou impossibilita sua recuperação. Sendo assim, a autocomposição vem justamente no 

sentido de se atender ao interesse público. 

É plenamente possível à Administração Pública, pois, transigir sobre normas 

processuais que não lhe tragam prejuízo e atendam melhor à vontade das partes. O negócio 

jurídico processual atua exatamente sobre normas procedimentais, e não sobre o interesse de 

fundo, o direito material controvertido20. 

Juliana Furtado Costa Araújo21 explica com muita clareza: “[...] não se pode confundir 

direitos indisponíveis com aqueles que admitam autocomposição. O negócio jurídico 

processual atua sobre normas de procedimento, não abrangendo a norma que institui o próprio 

tributo. Conjugam-se os objetivos das partes interessadas para garantir um resultado útil ao 

 
19 GONÇALVES, Daniella Zagari; NOVO, Carla Mendes; AZEVEDO Adolpho Augusto Lima. Negócio Jurídico 

Processual no contencioso judicial tributário. P. 113-130. In: MENDONÇA, Priscila Faricelli de; GONÇALVES, 

Daniella Zagari ; LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi (coords.). Processo tributário: perspectivas sob a 

vigência do NCPC. 
20 Cumpre observar que o exposto considera como direitos que admitem autocomposição aqueles que dizem 

respeito à disponibilidade processual (CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e Negócios 

Jurídicos processuais nonovo CPC. In: NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coord.). Grandes Temas do Novo CPC – 

V1. Negócios Processuais. Salvador: JusPodvm, 2019) Outros entendem, contudo, que poderiam atingir o próprio 

direito material, uma vez que negócios processuais teriam reflexos sobre a própria questão de fundo (NOGUEIRA, 

PEDRO HENRIQUE. Negócios jurídicos processuais. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 159). 
21 Negócio jurídico processual e transação tributária como instrumentos de conformidade fiscal. Em: Paulo Cesar 

Conrado e Juliana Furtado Costa Araujo (Coord). Transação Tributária na prática da Lei n° 13.988/2020. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. 
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processo, não havendo qualquer disponibilidade por parte da Fazenda Pública relativamente 

ao direito de fundo”. 

A autocomposição envolve a possibilidade de transacionar-se acerca de direitos que 

possam ser dispostos pelas partes, em maior ou menor grau. Há que se fazer uma distinção 

com relação à indisponibilidade. O interesse público é indisponível, mas os direitos da 

Administração Pública podem ser disponíveis mediante certas condições, que podem ser 

necessárias inclusive para que se chegue a um resultado que atenda melhor os interesses da 

Administração e da sociedade. A autocomposição procedimental vem justamente servir ao 

processo para que se alcance um resultado útil às partes. 

Tanto é assim que não se consideram como disposição de interesse público os atos das 

Fazendas Públicas que impõem limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, ou que 

regulamentam a interposição de recursos nas ações judiciais. Tais previsões não importam na 

renúncia ao interesse público, ao contrário, atendem ao princípio da eficiência administrativa. 

O crédito tributário não se confunde com o interesse público. Embora, a rigor, a 

indisponibilidade seja atributo de ambos, aquele pode ensejar renúncia mediante autorização 

legislativa. Nesse passo, em que pese a indisponibilidade do crédito tributário — o que 

também não é absoluto, como se verá —, as demandas tributárias podem ser objeto de 

autocomposição, posto que dizem respeito à própria relação jurídica processual. 

Contudo, mesmo a indisponibilidade do interesse público não impede que a 

Administração Pública possa, em algum grau, dispor do crédito tributário, mediante 

autorização legislativa e dentro dos limites impostos22. Assim o é na transação, na remissão e 

na anistia: ainda que, em regra, não caiba ao administrador dispor do crédito tributário, a 

autorização legal pode autorizar sua disposição, por justamente atender melhor ao interesse 

público. A expressa previsão normativa pode autorizar a Fazenda Pública a dispor do crédito 

tributário, desde que atendidas certas condições. 

Isso só acaba por reafirmar que é possível à Fazenda Pública celebrar negócio jurídico 

processual, sobretudo no campo do direito tributário. 

 

 
22 Juliana Furtado Costa Araújo explica com propriedade: “Há outro ponto que precisamos ultrapassar para 

confirmar o cabimento e a utilidade do negócio jurídico processual no processo tributário: a indisponibilidade do 

crédito tributário é limitada à vontade do legislador. Isso significa que cabe a ele (legislador) estabelecer seus 

limites tendo sempre como pano de fundo o atendimento dos interesses da coletividade. A confirmação dessa 

assertiva pode ser reconhecida diante da atual regulamentação do artigo 171 [2] do CTN pela Lei federal 

n.º 13.988/2020, que permite transação em matéria tributária”. In: O negócio processual na conformação do 

processo à vontade das partes. Disponível em: Revista Consultor Jurídico, 22 de novembro de 2021, 12h00. 

Acesso em: 02 jan. 2022. 
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2.4 Relevância para o direito tributário 

 

Utilizado com maior frequência na esfera civil, o negócio jurídico processual tem plena 

aplicação na esfera tributária. Verificada a sua possibilidade, sem que dela decorra qualquer 

violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, concluir-se-á que, mais que uma 

possibilidade, a utilização do instituto é uma necessidade, junto com outros meios alternativos 

de solução de conflitos e novas formas de cobrança do crédito tributário. 

Como já apontado, o estoque da dívida ativa é alarmante em todas as esferas, mas nos 

ateremos ao Estado de São Paulo, objeto deste estudo. Atualmente, o estoque da dívida ativa 

paulista é de R$ 339.820.157.513,57 bilhões23. Desse total, a maior parte já se encontra 

ajuizada, e outra sequer o será. 

Diante desse quadro, as Fazendas Públicas precisam tomar medidas de gestão mais 

eficientes, com vistas à melhoria da arrecadação. Vislumbra-se, a princípio, dois caminhos que 

podem ser utilizados para garantir maior efetividade na cobrança do crédito tributário. O 

primeiro caminho se dá por meio de medidas de cobrança extrajudiciais, visando evitar o 

ajuizamento de execuções fiscais, e o segundo, pela aplicação de medidas consensuais de 

solução dos conflitos. 

As medidas, cujo escopo é evitar o ajuizamento de execuções fiscais, têm por objetivo 

trazer maior racionalidade à cobrança. Muitas medidas já foram implementadas na esfera 

federal, e aos poucos os Estados, principalmente o Estado de São Paulo, pano de fundo deste 

trabalho, vem inserindo esses mecanismos na prática da cobrança do crédito tributário. 

No Estado de São Paulo, importantes medidas já foram construídas, tais como a seleção 

de débitos para ajuizamento de acordo com um patamar mínimo, o protesto de certidões de 

dívida ativa e a inscrição dos devedores no Cadin Estadual — cadastro informativo dos créditos 

não quitados de órgãos e entidades estaduais, que impedem a obtenção de certidão de 

regularidade fiscal, primordial para os negócios dos contribuintes. 

Essas inovações nas formas de cobrança indireta do crédito tributário foram e 

continuarão sendo um avanço na gestão da dívida ativa — tanto inscritas como não 

inscritas  —, e outras certamente surgirão com o avanço do direito. Entretanto, há um limite 

máximo de valor no qual as medidas extrajudiciais são aplicáveis, e, ultrapassado esse limite, 

 
23 Dados de maio/2021.   

Disponível em: https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/D%C3%ADvida- Ativa.aspx. Acesso 

em: 12 jul. 2021. 

 

https://portal.fazenda.sp.gov.br/acessoinformacao/Paginas/D%C3%ADvida-Ativa.aspx
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resta o ajuizamento das execuções fiscais. Além disso, alguns débitos tributários, mesmo de 

valores reduzidos no que toca à necessidade de ajuizamento, são levados ao Judiciário pelo 

próprio contribuinte para discussão. 

Para esses casos, as medidas consensuais de resolução de litígios surgem como forma 

de solucionar o contencioso, trazer celeridade ao processo judicial, reduzir os conflitos 

existentes entre as partes, trazer uma construção justa e consensual ao caso concreto e, ao final, 

servem como meio de concreção do princípio da eficiência da Administração Tributária. 

O negócio jurídico processual, a transação e até mesmo a arbitragem, ainda pouco 

discutida no Brasil, podem e devem ser aplicados no âmbito tributário como forma de trazer 

maior racionalidade e eficiência na cobrança do crédito tributário: “A eficiência requer do 

responsável pela aplicação dos recursos públicos o exame da relação custo/benefício da sua 

atuação. O primeiro aspecto a ser considerado em termos de eficiência é a necessidade de 

planejamento, de definição das necessidades e a indicação das melhores soluções para o 

atendimento dessa necessidade pública”24. 

A negociação no rito procedimental com vistas a garantir a celeridade processual 

permite que a cobrança do crédito tributário não sofra os efeitos do envelhecimento e a 

consequente redução das chances de arrecadação. 

A relevância dos institutos para o direito tributário vai além da busca por maior 

arrecadação, e, em se tratando do objeto deste estudo, o negócio jurídico processual, 

especificamente, auxilia os contribuintes na conformidade fiscal, trazendo benefícios, 

portanto, tanto para a Fazenda Pública quanto para os contribuintes. 

No que se refere às pessoas jurídicas, a conformidade fiscal é de extrema importância 

para o ambiente de negócios dos contribuintes. A regularidade fiscal permite que o contribuinte 

prossiga na realização de negócios, com relação às outras empresas com as quais negocia, ou 

à eventual contratação com a Administração Pública, ou ainda ao seu público-alvo.  

A organização financeira permite que a empresa cumpra suas obrigações e planeje seu 

futuro. A amortização da dívida de maneira parcelada, uma das modalidades de negócio 

jurídico processual que serão analisadas, permite o planejamento de pagamentos certos, 

determinados ou, ao menos, determináveis, o que é fundamental para a boa organização e 

estruturação do negócio. 

Por fim, com os negócios jurídicos processuais, é dada ao contribuinte a oportunidade 

de controlar eventuais constrições sobre seu patrimônio, por meio de modalidade também 

 
24 FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 112-113. 
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prevista expressamente no âmbito da normatização federal já existente, qual seja, a negociação 

acerca da aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias. 

Como visto, o instituto do negócio jurídico processual se revela como importante 

instrumento no direito tributário para reduzir litigiosidade e trazer benefícios para ambas as 

partes envolvidas na relação jurídico-tributária. 

Além da exigência da Administração para qualquer contratação com o Estado, 

atualmente as próprias empresas vem exigindo certidões de regularidade fiscal das demais 

empresas com as quais negociam, como forma de observar a compliance, minimizando seus 

próprios riscos. 

A sociedade também vem se dando conta da necessidade de se portar como o próprio 

fiscalizador dos demais contribuintes, pois percebeu que o seu dinheiro e o dos demais 

cidadãos é necessário para a realização dos serviços e as políticas públicas, que se reverterão, 

no final das contas, para seu próprio bem-estar. 

Com a ampliação e a rapidez das mídias sociais, os consumidores perceberam que 

possuem um grande poder de interferir na reputação e, consequentemente, na venda das 

empresas. Organizações irregulares passaram a ser malvistas pelos consumidores e tiveram 

redução da sua participação no mercado, com prejuízo aos negócios. Logo, a manutenção da 

empresa na conformidade fiscal evita a vergonha fiscal e suas possíveis consequências. 

Para além da conformidade fiscal, a celebração de negócios jurídicos processuais traz 

previsibilidade e certeza ao contribuinte. O planejamento e a contabilização dos pagamentos 

são necessários para o controle financeiro e a otimização do fluxo de caixa da empresa, 

permitindo a redução das dívidas aliada à possibilidade de crescimento. 

 

2.5 Necessária distinção com a transação tributária 

 

Como dito anteriormente, a indisponibilidade do interesse público não é óbice à 

possibilidade de a Fazenda Pública transigir quanto ao crédito tributário, desde que haja 

previsão normativa nesse sentido e que sejam respeitados os limites impostos no ordenamento. 

As primeiras previsões afastando o absolutismo da indisponibilidade do interesse público 

vieram no próprio Código Tributário Nacional, que prevê, nos artigos 171, 172 e 180, a 

transação, a remissão e a anistia do crédito tributário. 

Recentemente, o legislador regulamentou a transação tributária no âmbito federal, com 

a Lei n.º 13.988/2020, e, no âmbito paulista, autorizou-se a transação tributária, com a edição 

da Lei Estadual n.º 17.293/2020. Ao fazê-lo, o legislador acabou por dispor de crédito tributário, 



26 

  

do direito material em si, ao contrário do que acontece com o negócio jurídico processual, em 

que não se verificam transigências quanto ao direito de fundo, mas somente quanto ao rito 

procedimental. Foi imprescindível, portanto, a existência de lei anterior autorizando a 

Procuradoria Geral do Estado a celebrar a transação resolutiva de litígios, uma vez que nessa 

há previsão de disposição de parcela do crédito tributário. 

Um dos obstáculos para a inauguração do instituto do negócio jurídico processual no 

Estado de São Paulo se deu exatamente com relação à prescindibilidade, ou não, de uma 

proposta legislativa que autorizasse a Procuradoria Paulista a regulamentar e inserir o instituto 

na prática tributária do órgão, para permitir aos Procuradores do Estado celebrar negócio 

jurídico processual. 

 Indagou-se, por algum tempo, se a autorização decorrente do Código de Processo Civil 

não seria suficiente para permitir sua regulamentação, sem a necessidade de consentimento 

legislativo anterior. Felizmente, pacificou-se o entendimento da prescindibilidade da 

autorização legislativa para a implementação no Estado, uma vez que o aspecto da 

indisponibilidade do interesse público, secundário nesse caso, entendido como a disposição do 

dinheiro público, não se faz presente na base processual no qual se insere o NJP. 

A transação tributária e o negócio jurídico processual são novidades no direito tributário 

que decorrem do espírito de cooperação e conciliação, que reveste a recente legislação 

processual. Ambos atendem à recomendação do Conselho Nacional de Justiça para priorizar 

métodos não judiciais na solução de conflitos. Embora demandem, em algum momento, 

ambientação judicial, pelo menos parte do procedimento pode se dar de maneira extra ou 

pré-processual. Dada a concomitante inovação dos institutos, há similaridades importantes para 

ambos. 

O Poder Judiciário apresenta papel semelhante, em ambos os casos, na celebração do 

acordo propriamente dito, restringindo-se a tomar conhecimento do ajuste havido entre as 

partes: no negócio jurídico processual, tomando ciência de que o procedimento a ser seguido 

foi alterado pela vontade das partes, e, na transação, ao ser informado de que a lide se encerrou 

ou que está em vias de se encerrar por meio alternativo, desde que cumpridas as cláusulas 

inerentes ao termo de transação ajustado, sem se imiscuir no mérito ou conveniência do quanto 

acordado. 

Grande parte do engano entre os institutos se dá em razão de ambos poderem estabelecer 

a negociação de garantias e o diferimento do pagamento de maneira parcelada ou não. Isso 

ainda leva grande parte dos operadores do direito a tratar os institutos como iguais ou 

confundi-los, inclusive, com os diversos planos de parcelamento especiais ou incentivados. Em 
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que pesem as similaridades, não se pode confundir os institutos, e o papel do Procurador ganha 

importante relevo para melhor direcionar a opção do contribuinte. 

Ainda que, tanto no negócio jurídico processual como na transação tributária, 

verifique-se a existência de acordo de vontades dirigidas à solução do conflito (e não à resolução 

da lide), a principal distinção se dá quanto ao direito que é negociado, uma vez que, no negócio 

jurídico processual, o acordo se limita ao âmbito procedimental, enquanto a transação tributária 

envolve o próprio direito material controvertido25. 

Justamente por não envolver direito material, ou sua disposição, é que o negócio jurídico 

processual geralmente não gera confissão do débito em discussão, pois há mera flexibilização 

do procedimento, ao passo que, na transação, as partes abrem mão de parcela de seu direito 

material para se chegar a um acordo. 

Do mesmo modo, e como consequência de não haver disponibilidade do direito material, 

no negócio jurídico processual não há previsão de descontos sobre o valor envolvido na 

discussão tributária. A Fazenda Pública não abre mão de parcela do crédito tributário em favor 

do contribuinte, o que ocorre na transação tributária, em que parcela dos encargos pode ser 

descontada como forma de auxiliar o contribuinte com dificuldades financeiras na busca da 

conformidade fiscal e na recuperação do crédito tributário para o Estado. 

Por não envolver disponibilização do dinheiro público, o negócio jurídico processual 

pode ser oferecido até mesmo ao contribuinte envolvido em fraude no pagamento do crédito 

tributário, bem como ao devedor contumaz, o que não ocorre com a transação tributária, que 

afasta contribuintes em situação de contumácia ou envolvidos em operações fraudulentas, ainda 

que com maior cuidado e observação. 

Assim, o negócio jurídico processual permite que as partes continuem discutindo o 

crédito tributário em si, possibilitando que negociem sobre aspectos importantes, como a 

definição de garantias, a emissão de certidões de regularidade fiscal, entre outros objetos de 

suma importância para a continuação dos negócios do contribuinte e a futura recuperação do 

crédito tributário para a Fazenda Pública. 

Há distinção no que diz respeito ao objetivo de cada instituto. A transação tributária é 

meio alternativo de resolução de litígios. Através da transação tributária se coloca fim ao litígio, 

 
25 “Contudo, o objeto do negócio jurídico processual não é o meritum causae ou os direitos próprios da relação 

jurídica material posta em juízo (pois aí haverá fenômeno diverso, que é a transação prevista no art. 269, III, do 

CPC-73, e no art. 478, III, NCPC- 15), mas sim os direitos próprios da relação jurídica processual. Uma coisa são 

os direitos controvertidos na lidade [...], outra coisa são os “ônus, poderes, faculdades e deveres” que serão objeto 

do negócio jurídico processual.” CIANCI, Mirna; MEGNA, Bruno Lopes. Fazenda Pública e Negócios Jurídicos 

processuais no novo CPC. In: NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coord.). Grandes Temas do Novo CPC – V1. 

Negócios Processuais. Salvador: JusPodvm, 2019, p. 667. 
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o que não ocorre com o negócio jurídico processual, ou, ao menos, não imediatamente. O 

negócio jurídico processual elimina conflitos porque as partes acordam quanto ao 

procedimento. Há um consenso sobre o que é importante para as partes no iter procedimental, 

acabando-se por influenciar na resolução da disputa judicial, mas esse não é seu objetivo 

principal. 

Outra diferença se dá com relação à participação do Judiciário, que não se confunde 

com seu papel em ambos os casos. A transação tributária afasta completamente a jurisdição 

quanto ao direito material envolvido. Nela, a solução do conflito é trazida para o campo 

exclusivamente consensual. No negócio jurídico processual, contudo, não há afastamento do 

Poder Judiciário quanto ao mérito, que demandará decisão judicial, salvo se se tratar de plano 

de parcelamento de débitos, que importa na confissão do débito e acaba por influenciar na 

própria solução da lide quando da liquidação. 

No NJP, as partes continuam dependentes da presença jurisdicional, uma vez que a 

consensualidade se dá no campo processual. No entanto, a atuação das partes ganha maior 

relevo: o Poder Judiciário se coloca como validador dos acordos realizados entre elas, as quais 

ganham maior protagonismo na negociação processual. 

O negócio jurídico processual é uma transação no sentido literal da palavra, pois envolve 

uma convenção, um acordo entre as partes, mas relativamente ao procedimento, diferentemente 

da sua interpretação no campo jurídico. Vista de outra perspectiva, a transação tributária é um 

negócio jurídico, por envolver um acordo de vontades dirigido à realização de um ato jurídico 

que, entretanto, não envolve matéria processual. Porém, ambos têm círculo de aplicação 

diferentes, do que se extrai que podem ser aplicados de forma concomitante, da forma que 

melhor atenda aos interesses das partes. 

Por serem instrumentos que geram resultados diferentes, ainda que ambos inaugurem 

uma nova fase de solução de litígios e possuam como objetivo a conformidade fiscal em um 

ambiente de diálogo e negociação, qualquer proposição normativa que se pretenda fazer 

envolvendo negócio jurídico processual deve observar as características que marcam o instituto 

e o diferenciam da transação tributária, de maneira que, embora a consensualidade seja traço 

marcante em ambos, há clara distinção entre eles. 

 

2.5.1 Transação tributária paulista versus negócio jurídico processual paulista 

 

Além da necessária diferenciação no que concerne aos institutos, é importante delinear 

os diferentes campos de aplicação na prática diante da, ainda, confusão dos institutos, e da 
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recorrente ideia de que a existência da transação prescinde do negócio jurídico processual. 

Com efeito, muitos questionamentos surgem do equívoco de que não haveria sentido 

na realização de um negócio jurídico processual, uma vez que a transação tributária traz o 

benefício da concessão de descontos, não prevista naquela. A mera concessão de descontos, 

contudo, não é o único mote a ensejar a escolha por um ou outro, mesmo porque, a depender 

do rating do contribuinte, os descontos podem não ser tão significativos. Além disso, a 

contumácia do devedor, que impede a transação tributária, não é fator de proibição ao negócio 

jurídico processual. 

O mais importante, todavia, são os diversos papéis que representam na prática. Apesar 

de a transação no Estado de São Paulo conferir descontos para o bom contribuinte, é preciso 

reconhecer e confessar a dívida, diferentemente da negociação de um NJP26, que permite que 

o contribuinte negocie sobre débitos que ainda são discutidos em juízo, podendo, inclusive, 

posteriormente, vir a ter uma decisão que lhe seja favorável. 

O negócio jurídico processual vai muito além disso, permitindo a negociação de 

pagamentos, por exemplo, de acordo com o fluxo de caixa do contribuinte, que pode ser 

diferenciado do lugar comum, a depender da área na qual se insere o seu negócio, ou a 

negociação acerca das garantias que serão oferecidas nas execuções fiscais ou antiexacionais. 

Desse modo, o atrativo dos “novos” métodos não se resume à concessão de descontos, 

porque para o contribuinte outras questões podem ter maior importância em determinados 

momentos, nos casos em que a proposta do NJP atenderá muito mais aos seus objetivos. 

Por fim, é importante notar que o negócio jurídico processual não exige a apresentação 

de garantias, salvo quando se tratar de plano de pagamento de débitos ou quando o objeto for 

a própria apresentação de garantias. 

 

2.6 Regime do negócio jurídico processual — a natureza, o momento (tempo) e o meio de 

celebração (no processo ou fora dele) 

 

Da atenta leitura do artigo 190 do CPC, que define o instituto, além da submissão à 

necessidade de se tratar de direitos que admitam autocomposição e da sua celebração por partes 

plenamente capazes, tem-se como condição que a celebração ocorra antes ou durante o processo 

judicial, mas se exige que o negócio jurídico processual passe em algum momento pela via 

 
26 O negócio jurídico processual importará na confissão das dívidas inseridas no plano de pagamento de débitos, 

conforme previsto no art. 24, inciso II, da Portaria SubG-CTF n.º 14/2021. 
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judicial. A existência de um processo judicial é um qualificativo necessário para caracterizar o 

negócio jurídico como processual. É imperiosa, pois, a referência do negócio jurídico a um 

processo judicial. Porém, a necessidade dessa ambientação judicial não significa que a 

negociação não possa ocorrer fora do processo judicial ou mesmo antes de seu ajuizamento, em 

uma fase “pré-processual”. Mas o artigo 190 impõe sua submissão ao Poder Judiciário, mesmo 

que esse processo ainda não exista, momento no qual a processualidade é presumida; ou, se já 

ajuizado, que seja celebrado fora do processo judicial. 

Dessa afirmação se extraem dois aspectos a serem considerados para o aperfeiçoamento 

do “acordo”: o meio (onde) e o momento (quando) da sua celebração. 

Não é raro que, no decorrer do processo judicial, as partes se envolvam em discussões 

que ultrapassam o direito material controvertido. Nesse caso, a celebração de negócio jurídico 

processual vem auxiliar na resolução do conflito, seja no bojo do processo judicial, seja fora 

dele. 

Em que pesem, na maioria das vezes, os embates serem expostos nos autos judiciais, 

demandando-se a presença do Magistrado para intervir e instaurar um contraditório sobre a 

questão controvertida, é possível e até mesmo desejável que as partes entrem em acordo sobre 

o procedimento a ser adotado sem a necessidade da intervenção judicial, de forma consensual 

na seara administrativa. 

Nesse caso, ainda que já instaurado o processo judicial, as partes podem transigir em 

relação ao processo dentro ou fora desse ambiente. A convenção do NJP incidental ao processo 

poderá, portanto, ser firmada judicialmente nos próprios autos do processo, com maior 

intervenção judicial, ou fora deles, somente com a presença das partes interessadas, ao que 

costumeiramente chamamos de “administrativamente”. 

Observe-se, no entanto, que, embora se diga que o negócio jurídico processual pode ser 

firmado em ambiente judicial, não se olvida do necessário trânsito administrativo exigido. Não 

somente porque as disposições sobre o tema levam a isso, mas também diante da necessidade 

da própria negociação, sob pena de perda do benefício da eficiência: de que adiantaria o negócio 

jurídico processual se cada movimento das partes fosse seguido de despacho judicial 

instaurando o contraditório? 

Entendemos, pois, que o trânsito administrativo, ainda que incidental ao processo, é 

condição sem a qual o instituto se desconfiguraria, perdendo sua tônica, que é a negociação, o 

diálogo entre as partes. Porém, para além da discussão incidental, a convenção que originará o 

negócio jurídico processual pode preceder o próprio ajuizamento da ação judicial executiva ou 
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antiexacional, caso em que será necessariamente administrativa, estando presentes somente as 

partes conflitantes. 

Em ambos os casos — quer firmada administrativamente ou nos autos do processo 

judicial (meio), quer prévia ou contemporaneamente à ação judicial (momento) —, não se 

exclui sua submissão ao judiciário, por se tratar de negócio jurídico processual, cujo suporte é 

a própria existência de um processo judicial. 

O quadro 1, a seguir, baseado no quadro de possibilidades apresentado por Paulo Cesar 

Conrado27, resume as viabilidades de celebração de negócio jurídico processual quanto ao meio 

e momento. 

 

Quadro 1 – Resumo das possibilidades de celebração de negócio jurídico processual quanto ao 

meio e momento 

MOMENTO MEIO 

Antecedente ao processo Administrativamente 

Incidental ao processo Administrativamente 

Judicialmente 

Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

A nova realidade de consensualismo instaurou uma nova forma de relacionamento entre 

requerente e requerido, pelo qual as partes mantêm um contato mais próximo e menos agressivo 

e se reúnem para além do ambiente judicial, com vistas a discutir questões que não dizem 

respeito ao direito material controvertido, mas que auxiliam na resolução do conflito. 

A possibilidade de realizar os acordos prévia ou incidentalmente e exteriormente ao 

processo judicial, mas com a necessária submissão posterior ao Poder Judiciário, de qualquer 

forma, contribui para a redução de tempo e custos para as partes e para o próprio Poder 

Judiciário, na medida em que lhe reserva somente questões nas quais as partes não chegaram a 

um consenso e que demandam sua atuação imparcial. 

 

 

 

 

 
27 CONRADO, Paulo Cesar. Negócio jurídico processual em execução fiscal, a portaria PGFN 742/2018 e o 

chamado “plano de amortização”: negócio jurídico processual ou negócio administrativo? In:: MARQUES, Renata 

Elaine Silva Ricetti (org.); BONFÁ; Isabela. Novos rumos do processo tributário: judicial, administrativo e 

métodos alternativos de cobrança do crédito tributário. 1 ed. São Paulo: Noeses, 2020. V. 1. 
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2.7 Uniformidade e isonomia entre contribuintes 

 

O negócio jurídico processual é instituto que permite às partes um ajustamento do 

procedimento ou dos atos processuais. Desse modo, cada negócio é celebrado levando-se em 

consideração a situação específica do contribuinte, com exigências e condições próprias à 

hipótese e à necessidade do caso concreto, de que se extrai, portanto, que não se trata de direito 

subjetivo da parte. 

Assim, a Fazenda Pública pode negar a realização de negócio jurídico processual com 

o contribuinte. Dessa afirmação, contudo, pode-se concluir, por si só, de que não deve ser 

observada qualquer isonomia ou uniformidade de tratamento entre os contribuintes? 

Embora seja impossível que dois ou mais contribuintes se encontrem em idêntica 

situação, não é incomum que estejam em situações equivalentes, o que poderia ensejar uma 

demanda pela obediência à isonomia e uniformidade. Porém, por se tratar de instituto que tem 

o acordo de vontades como pressuposto, qualquer intervenção nesse sentido retiraria a 

autonomia necessária para sua celebração, desvirtuando o próprio instituto. 

Com efeito, é da natureza do negócio jurídico processual a celebração do acordo na 

forma e nos termos necessários para que o procedimento atenda ao melhor interesse das partes, 

tornando-o mais eficiente ou resolvendo eventual conflito no(s) processo(s) em discussão. Além 

disso, dificilmente a solução dada ao caso concreto será a mesma a ser dada a outro, ainda que 

os contribuintes se encontrem em aparente equivalência. 

O que se admite e se exige é um tratamento isonômico dos contribuintes no sentido de 

obediência ao respeito e aos princípios da legalidade, do contraditório e do devido processo 

legal. A Portaria SubG-CTF n.º 14/2021 merece elogios nesse sentido, estabelecendo os limites 

mínimos de pagamento no plano de pagamento de débitos de acordo com o rating do 

contribuinte, tornando mais isonômico o tratamento para com esse. 

Sendo assim, é inquestionável a aplicação indistinta dos benefícios, prazos, condições, 

exigências de garantias e hipóteses de rescisão na forma da portaria a todos os negócios 

jurídicos celebrados ou a serem celebrados aos contribuintes que se encontram na mesma 

situação, o que não significa, todavia, que eles precisem e devam ser celebrados com esteio na 

realização de acordo de outro(s) contribuinte(s). 

Assim, aos devedores que possuem o mesmo rating, por exemplo, devem ser atribuídos 

os mesmos descontos com o mesmo escalonamento. Similarmente, se presente causa de 

rescisão, o negócio deverá ser rescindido para todos os contribuintes que incidirem na mesma 

situação, ou seja, as decisões devem ser uniformes para todos. 
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São nessas nuances que residem a uniformidade e isonomia nos negócios jurídicos 

processuais. Isso não significa, entretanto, que não sejam levados em consideração o histórico 

do contribuinte, a sua relação com o Fisco e a sua possibilidade de pagamento. Há que se admitir 

uma diferenciação entre a relação do Fisco com o contribuinte devedor contumaz e a relação 

com o cooperativo, que sempre agiu com boa-fé para com a Fazenda Pública. Ao último, as 

condições podem e devem ser facilitadas pela Fazenda Pública de forma a auxiliá-lo a alcançar 

a conformidade fiscal. 

Na hipótese já aventada de negócio jurídico processual por adesão, contudo, a isonomia 

e uniformidade ganham contornos mais rígidos, porque o objeto, as condições e os termos dos 

negócios propostos pela Administração devem ser indistintos para todos os contribuintes que 

se encontrarem dentro da hipótese eleita como passível de NJP por adesão, ainda que estejam 

em situações completamente distintas em outros aspectos. 

Isso posto, em se tratando de negócio jurídico processual nos termos atualmente 

existentes no âmbito da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, em qual cada acordo é 

realizado individualmente, o princípio da isonomia ganha contornos mais maleáveis, porque as 

diferentes situações demandam distintas soluções. 

 

2.8 Natureza do controle judicial: validação ou homologação?  

 

A necessidade de referência a um processo judicial é tida como atributo do negócio 

jurídico processual, condição que qualifica como tal o instituto. Doutrinadores e operadores do 

direito que tratam do tema entendem pela inevitabilidade do controle judicial, ou seja, defendem 

que o negócio entabulado pelas partes seja necessariamente levado, em algum momento, à 

ambientação judicial28. 

Assim, Paulo Conrado defende a necessidade de ambientação judicial do negócio 

jurídico para qualificá-lo como processual: “Para além das condições que decorrem da própria 

definição do instituto, três outras devem ser destacadas: (I) a submissão do direito subjacente 

ao processo a regime autocompositivo, (II) a plena capacidade das partes negociantes, (III) a 

 
28 Juliana Furtado Costa Araujo (ARAUJO, Juliana Furtado Costa. Negócio jurídico processual e transação 

tributária como instrumentos de conformidade fiscal. In: Paulo Cesar Conrado e Juliana Furtado Costa Araujo 

(coord). Transação Tributária na prática da Lei n° 13.988/2020. p. 68, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020) 

e Paulo Cesar Conrado (CONRADO, Paulo Cesar. Negócio jurídico processual em execução fiscal, a portaria 

PGFN 742/2018 e o chamado “plano de amortização”: negócio jurídico processual ou negócio administrativo In: 

MARQUES, Renata Elaine Silva Ricetti (org.); BONFÁ; Isabela. Novos rumos do processo tributário: judicial, 

administrativo e métodos alternativos de cobrança do crédito tributário. P. 210, 1 ed. São Paulo: Noeses, 2020. V. 

1.), defendem a necessidade de submissão do NJP ao Poder Judiciário. 
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formalização, mediata ou imediata, em ambiente judicial”29. Discute-se acerca da natureza 

desse controle: seria essa submissão caráter homologatório ou trata-se de mero controle de 

validade pelo Poder Judiciário? Os instrumentos regulatórios que expressamente se manifestam 

sobre a necessidade de um processo judicial dispõem que a formalização do negócio jurídico 

processual pressupõe, quando e se o caso, a homologação judicial. 

A Portaria SubG-CTF n.º 14/202130 do Estado de São Paulo impõe a homologação 

judicial como condição do negócio jurídico processual, enquanto a Portaria PGFN 

n.º 742/201831 trata a homologação judicial como elemento eventual, que pode ou não ser 

necessária a depender da abrangência do acordo entabulado. Pela regra da Procuradoria da 

Fazenda Nacional, contudo, ainda que o negócio jurídico processual disponha da homologação 

judicial, o controle de validade do negócio será exigido. 

Na doutrina processualista civil, o tema já foi pauta de discussão e firmou-se o 

entendimento de que a homologação, em regra, só é obrigatória quando a norma jurídica 

específica a exigir. Do contrário, caberá ao Magistrado atuar somente para controle de validade 

do negócio firmado. Fredie Didier Júnior32 assim ensina: 

 

A regra é a dispensa da necessidade de homologação judicial do negócio processual. 

Negócios processuais que tenham por objeto as situações jurídicas processuais 

dispensam, invariavelmente, a homologação judicial. Negócios processuais que 

tenham por objeto mudanças no procedimento podem sujeitar-se à homologação, 

embora nem sempre isso ocorra. 

 

Verifica-se, portanto, que a necessidade de ambientação judicial como qualificativo para 

o instituto não impõe a homologação do negócio celebrado, mas também não prescinde da 

validação do Poder Judiciário. Aliás, a Constituição Federal traz como garantia fundamental a 

inafastabilidade da jurisdição: 

 
29 Op. Cit.p. 42. 
30 Art. 17. A homologação judicial é condição do NJP e será requerida pelo Procurador oficiante, conforme regras 

dos arts. 10 e 12. 

Art. 18. O NJP será rescindido quando: 

[...] 
31 Art. 11. Autorizada a celebração do NJP, a unidade da PGFN deverá formalizar, quando for o caso, o pedido de 
homologação judicial nos autos da execução fiscal, cumulado com o requerimento de suspensão do processo, nos 

termos do art. 313, II, da Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). 

§ 1º. Quando se reputar necessária a homologação judicial e houver mais de uma execução fiscal contra o mesmo 

devedor, o Procurador da Fazenda Nacional deverá requerer a reunião dos processos no juízo prevento, nos termos 

do art. 28 da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, ou de eventual cláusula de modificação da competência 

territorial prevista no NJP. [...] 

Art. 12. Implicará rescisão do NJP: 

[...] 

VII - a não homologação judicial, quando for o caso. 
32 DIDIER JR., Fredie. Ensaios sobre os negócios processuais. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 378. 
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Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito 

[...]. 

 

A previsão legal — art. 190 do CPC — reafirma o mandamento constitucional ao prever 

que o juiz controlará a validade dos negócios jurídicos processuais celebrados, recusando-lhe 

aplicação somente em caso de nulidade ou inserção abusiva de cláusula que prejudique a parte 

que se encontre em situação de vulnerabilidade.  

Se há vícios ou violação de direitos, caberá ao Magistrado verificar a nulidade e afastar 

a aplicação do negócio. Sua participação, nesse caso, traz segurança às partes, inclusive para se 

manifestar em caso de descumprimento de negócio jurídico processual celebrado regularmente. 

De outro lado, reconhece-se que ao juiz não é dado se imiscuir no mérito do negócio 

jurídico processual (a ser celebrado). Trata-se de controle de validade, e não de análise de 

conveniência do negócio para as partes. Sendo assim, é incabível obrigar qualquer parte à sua 

celebração. De igual modo, o arrependimento também não pode ser submetido posteriormente 

a juízo, ainda que o negócio tenha sido firmado administrativamente. 

A submissão ao Magistrado tem razão de ser, sobretudo quando se considera que os 

negócios jurídicos processuais se referem a objeto que impacta no andamento do próprio 

processo judicial. Nesse caso, o próprio juízo e o ofício judicial devem se submeter ao que foi 

ajustado pelas partes. Sendo assim, é imperativa a sua manifestação acerca de eventual nulidade 

ou de falta de razoabilidade ou proporcionalidade do ato negociado. 

É que todo e qualquer negócio jurídico processual afetará, em maior ou menor 

intensidade, a atividade jurisdicional, de modo que o acordo poderá mesmo chegar a “quase 

substituir” o ato jurisdicional ou somente influenciá-lo. Nesse sentido, convém colacionar a 

explicação de Robson Renault Godinho33: 

 

É inegável que a celebração de negócios probatórios pelas partes afetará, em maior 

ou menor medida, a atividade do juiz, mas isso não é exclusividade ou algum tipo 

de efeito idiossincrático desse tipo de acordo. Na realidade, todo e qualquer 

negócio jurídico processual repercute inexoravelmente na atividade do juiz. 

Trata-se de uma consequência inerente e automática. 

 

 
33 GODINHO, Robson Renault. A possibilidade de negócios processuais atípicos em matéria probatória. In: 

NOGUEIRA, Pedro Henrique (Coord.). Grandes Temas do Novo CPC. v.1. Negócios Processuais. Salvador: 

JusPodvm, 2019, p. 594. 
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Como já explanado anteriormente, no negócio jurídico processual, como também na 

transação tributária, há um afastamento da decisão judicial quanto à conveniência dos acordos 

celebrados entre as partes. Todavia, enquanto na transação tributária se verifica um afastamento 

do Poder Judiciário, com sua verdadeira substituição na resolução do conflito, no negócio 

jurídico processual sua participação é exigida em algum grau. 

Nesse passo, a Portaria SubG-CTF n.º 14/2021 exige a participação judicial, trazendo 

como condição para a eficácia do negócio jurídico processual celebrado a homologação pelo 

juiz, sob pena de rescisão34. 

Com efeito, a homologação é condição imposta para a eficácia processual exigida 

somente quando há previsão legal, como é o caso da portaria da Procuradoria Geral do Estado 

de São Paulo. Nesse caso, o ato não produz todos os efeitos enquanto não é submetido à 

homologação judicial. 

A exigência de homologação de todos os negócios jurídicos processuais celebrados é 

medida desnecessária. Se todos os atos judiciais podem ser submetidos ao Judiciário pela 

previsão constitucional e pela previsão processual civil, a exigência da homologação como 

condição para a eficácia do negócio jurídico processual burocratiza o instituto que, ao contrário, 

deveria servir também à simplificação dos meios de cobrança do crédito tributário. 

O Magistrado, no caso, apesar de não ser afastado integralmente do negócio jurídico 

processual, deve se manter no papel de “expectador” quando verifica que está sendo 

devidamente observado o devido processo legal substancial pelas partes e respeitada a 

indisponibilidade do interesse público. Mas sua presença é inafastável para dar segurança e 

controlar a validade do negócio jurídico processual. 

Ressalte-se que o papel de expectador não pode ser entendido como aquele no qual o 

Magistrado observa estanque o conflito, mas como aquele que admite que o bom termo possa 

ser concluído pelas partes, com respeito aos princípios do direito, de maneira a simplificar e 

tornar mais eficiente o procedimento a ser aplicado ao caso concreto. 

 

 

 

 

 

 
34 Art. 18. O NJP será rescindido quando: 

(…) 

V - ocorrer o indeferimento do pedido de homologação judicial, ainda que parcial. 
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3 A REGULAMENTAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL NO ÂMBITO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

3.1 Da autonomia do artigo 190 do CPC/2015 

 

O negócio jurídico processual foi definido e tem fundamento normativo no artigo 190 

do Código de Processo Civil. 

Em que pese sua redação ter causado alguma dúvida quanto à possibilidade de as 

Fazendas Públicas se valerem do instituto em razão da previsão da necessidade de que os 

direitos admitissem autocomposição, a doutrina35 se sedimentou e segue no sentido de entender 

que a autocomposição não se insere no campo da disponibilidade do interesse público e que 

mesmo a indisponibilidade não é absoluta, uma vez que ao gestor público pode ser dado dispor 

do crédito tributário se presente autorização legal. 

Com efeito, a evolução do direito público, sobretudo do direito tributário, não deixa 

mais dúvidas acerca da existência do negócio jurídico processual tributário. A par do 

fundamento já trazido pelo Código de Processo Civil, é de se questionar a necessidade de 

previsão normativa que a complemente, tanto com relação à previsão legislativa como quanto 

à regulamentar. 

A fim de explicitar a problemática, convém revelar as distinções entre as normas, para 

que se possa analisar acerca da necessidade de eventual lei que autorize as Fazendas Públicas 

a celebrar o negócio jurídico processual e de previsão regulamentar que venha complementar 

essa lei. Afinal, é necessária lei anterior autorizando as Procuradorias a realizar negócios 

jurídicos processuais ou a lei processual civil pode servir de único fundamento a permitir sua 

celebração? Ultrapassado esse “ponto”, indagaremos se é imprescindível a regulamentação 

pelas instituições e qual a disposição mínima que ela deve conter para dar azo à sua celebração 

pelos Procuradores. 

A observação da hierarquia das normas é fundamental para sustentar a aplicação dos 

institutos jurídicos, sobretudo na área do direito público, marcado pelo princípio da estrita 

legalidade. Nesse passo, a aplicação do negócio jurídico processual tributário, como a de 

qualquer outro instituto, deve ter como seu primeiro fundamento a Constituição Federal. Isso 

ocorre, na medida em que qualquer acordo procedimental deve observar os princípios 

constitucionais, tais como a legalidade, o contraditório, enfim, a garantia de um processo justo, 

 
35 Conforme já exposto no item 2.3. 
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previstos, respectivamente, no art. 5.º, incisos II, LV e XXXV, entre tantos outros princípios 

que são corolários da ordem constitucional. 

No âmbito do direito tributário, ao qual são aplicáveis os princípios da Administração 

Pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal, o negócio jurídico processual deve 

atender igualmente ao princípio da legalidade, além dos princípios da eficiência, da moralidade 

e da publicidade. A observância de todos esses princípios, perfeitamente aplicáveis ao instituto, 

é o primeiro fundamento do negócio jurídico processual tributário. 

Seguindo a ordem de prevalência, o Código de Processo Civil de 2015, como lei 

ordinária de âmbito federal que retira seu fundamento da própria Constituição Federal e é 

aplicável a todas as esferas federativas, tratou expressamente do negócio jurídico processual no 

artigo 190, especificamente sobre a calendarização dos atos processuais no artigo 191, uma das 

formas possíveis de negócio jurídico processual. Os dispositivos não exigem expressamente 

sua regulamentação e tampouco trazem minúcias acerca da celebração dos negócios jurídicos 

processuais, mesmo porque não seria factível a previsão de todas as espécies de negócio que 

poderiam ser realizadas tanto no âmbito privado quanto no público. 

Sendo assim, sua aplicação prescinde de outra lei que venha “regulamentá-la”. Ainda 

que se alegue que cada ente federativo venha aplicar à sua maneira o instituto no seu âmbito de 

competência, a mera regulamentação por normas de natureza derivada (ou secundária), 

exercida à luz da lei já existente, já seria suficiente para sua pronta aplicação. 

Por não haver disposição de direitos, não há que se falar também em autorização 

legislativa específica do ente federativo, uma vez que o interesse público resta resguardado 

pelos fundamentos legais e constitucionais, sobretudo por sua séria observância pelas 

Procuradorias, defensoras incansáveis da legalidade e do interesse público. 

Mesmo no que concerne à necessária normatização pela Administração Pública, em 

especial pelo órgão de atuação, a rigor seria despicienda sua previsão. A “cláusula geral” 

prevista no artigo 190 do CPC, somada à inexistência de disposição de direitos ou de qualquer 

prejuízo à Fazenda Pública, já poderia por si só autorizar a celebração de negócios jurídicos 

processuais que tragam benefícios às partes envolvidas na relação processual, solucionando 

conflitos e atendendo, ao final, ao princípio da eficiência na gestão processual. 

O Procurador age nos termos da lei e pode apresentar soluções processuais que reduzam 

conflitos sem a necessidade de anterior previsão normativa, mesmo porque diversos são os 

negócios jurídicos processuais que podem ser entabulados e que, por absoluta impossibilidade, 

não poderiam ser previstos. Contudo, em que pese essa possibilidade, entendemos pela 

necessidade de uma mínima normatização/regulamentação pelas Procuradorias que colocarão 
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em prática o negócio jurídico processual no seu âmbito de atuação. 

A disciplina do instituto é necessária para embasar os poderes de decisão dos 

Procuradores, dar uniformidade às decisões de forma a atender ao princípio da isonomia, 

regulamentar como serão noticiados os negócios jurídicos processuais tributários realizados 

com vistas a atender o princípio da publicidade, entre tantas outras previsões necessárias à 

segurança dos Procuradores, que atuarão no “balcão” de negociação, e dos contribuintes. 

A regulamentação por meio de Portarias é importante instrumento para validar a atuação 

do Procurador. Ao mesmo tempo que traz maior conforto e segurança para a aplicação do 

instituto, impõe também limites típicos da estrita legalidade a que submete aquele que atua na 

Administração Pública, no caso do Procurador, na condução dos processos judiciais sobre sua 

atribuição. 

Se ao administrador só é dado fazer o que a lei expressamente permitir, qualquer 

conduta não prevista anteriormente o coloca em posição de suscetibilidade perante os diversos 

órgãos de controle, e não são raros os questionamentos das condutas nas Procuradorias. A 

atuação do Procurador é extremamente vinculada, e as instituições ainda são muito refratárias 

à discricionariedade, principalmente quando se trata de direito tributário. 

Considerando essa estrita legalidade a que se prende o Procurador, não há como 

prescindir da regulamentação do negócio jurídico processual. Por outro lado, essa adstrição 

administrativa não pode impedir que os acordos sejam realizados com os estritos limites 

previstos pelas regulamentações existentes, sob pena de se perder um dos principais 

fundamentos do instituto, que é a consensualidade. Afinal, o negócio jurídico processual é 

instituto transportado para o direito público, especialmente o direito tributário, para trabalhar 

“a favor” da Administração Pública, e não contra ela. 

Logo, embora sustentemos a necessidade de uma mínima regulamentação para se 

estabelecerem diretrizes padronizadas aos Procuradores, essa deve ser elaborada de forma mais 

ampla, permitindo interpretações também mais abertas que possibilitem mais oportunidades de 

negociação, visando, enfim, a satisfação do direito material controvertido. 

 

3.2 A normatização do negócio jurídico processual no Estado de São Paulo 

 

A Procuradoria Geral do Estado regulamentou o negócio jurídico processual em 24 de 

julho de 2021 com a edição da Portaria SubG-CTF n.º 14. Carente até então sobre o tema, o 

Estado de São Paulo valeu-se da experiência federal, mas aliou em previsão única algumas 

hipóteses previstas nas diversas regulamentações federais sobre o tema. 



40 

  

A regulamentação por meio de portaria se deu com fundamento nas autorizações 

expressas nos artigos 190, 191, 471 e 357 do Código de Processo Civil, que, como dito 

anteriormente, “privilegiou o consenso das partes para agilização do andamento e promoção de 

segurança na solução dos litígios”, conforme apontam as considerações da portaria, 

prescindindo, tal como defendemos, autorização legislativa para tanto. 

A normativa paulista previu as possibilidades de celebração de negócio jurídico 

processual tanto no âmbito da cobrança (nas ações executivas) como no das ações 

antiexacionais, trazendo dez hipóteses sobre as quais pode versar o negócio jurídico processual 

e que podem, inclusive, ser aplicadas de maneira concomitante. 

 A Portaria autorizou os Procuradores do Estado a celebrar negócios jurídicos versando 

sobre: a) plano de pagamento de débitos; b) plano de garantias para aceitação, substituição, 

levantamento e execução de garantias em execuções fiscais; c) reunião de execuções fiscais; d) 

prazos processuais, incluindo a calendarização; e) delimitação das questões de fato e de direito; 

f) produção de prova pericial, escolha de perito e forma de pagamento do expert; g) elaboração 

e conferência de cálculos para liquidação da sentença; h) cumprimento de decisões judiciais; i) 

procedimento de conversão de depósito em renda; e j) parcelamento de honorários fixados em 

favor do Estado. 

Obviamente, há hipóteses aplicáveis somente no âmbito das execuções fiscais, 

deflagradas, portanto, pela Fazenda Pública, e outras que se inserem somente no plano das ações 

antiexacionais, instauradas pelos contribuintes. 

A reunião de execuções fiscais é o exemplo expresso de sua aplicação somente no 

âmbito das ações executivas, enquanto o parcelamento de honorários fixados em favor do 

Estado é situação que se revela cabível nas ações nas quais a Fazenda se encontra no polo 

passivo, cujo resultado foi de improcedência total ou de procedência parcial do pedido do 

contribuinte. 

Embora não se duvide da necessidade de regulamentação, que traz maior conforto e 

segurança para a celebração de negócios jurídicos processuais, sobretudo para os Procuradores 

que podem ficar sujeitos a eventuais questionamentos, dado o poder hierárquico da Instituição 

e da “suposta” estrita legalidade, a regulamentação ainda é um pouco tímida e pode dificultar a 

possibilidade de o ajuste se concretizar pela ausência de previsão normativa. 

Poderíamos indagar se as previsões do artigo 1º não mereceriam complementação, para 

se preverem outras hipóteses de negócio jurídico processual que não aquelas já estabelecidas. 
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3.2.1 Taxatividade das hipóteses de NJP  

 

Questiona-se se a portaria editada no âmbito paulista, trazendo variadas modalidades ou 

hipóteses para os negócios jurídicos processuais (ou a reiterada produção de portarias da esfera 

federal, que serão vistas mais à frente), não seria um traço de que os róis são exaustivos, a 

depender, portanto, de tantas regulamentações sejam necessárias para admitir as diversas 

possibilidades de celebração de NJP36. 

Com efeito, dada a especificidade das hipóteses previstas nas mencionadas portarias, 

sobraria muito pouco espaço de interpretação para que o Procurador e o contribuinte pudessem 

encontrar maior liberdade para celebrar negócios que não se encaixariam especificamente nos 

incisos previstos, a depender, portanto, de novas previsões. 

Dado o número de hipóteses previstas na regulamentação estadual, poderia se alegar 

que as hipóteses são exaustivas, não admitindo extensão para abarcar casos não previstos no 

rol. Contudo, entendemos que não se pode admitir essa interpretação. Em primeiro lugar, 

considerar essa lista como taxativa retiraria do instituto um amplo leque de opções para 

situações ainda não pensadas pelo legislador. É que somente a prática e a experiência poderão 

revelar outros objetos que possam contribuir para a efetividade da persecução do crédito 

tributário no âmbito de processo judicial. Em segundo lugar, a limitação iria de encontro à 

consensualidade buscada pelo Código de Processo Civil, que estabeleceu a promoção da 

cooperação e o diálogo como diretrizes do processo judicial. Nesse sentido, comenta Júlia Silva 

Carneiro Araújo37: 

 

Os acordos processuais configuram ferramenta especialmente útil nas demandas 

tributárias, por possibilitar a aproximação e conjugação de esforços entre Fazenda 

Pública e contribuintes para a resolução de conflitos. Cooperação (artigo 6.º do 

CPC/15) e consensualidade (artigo 3.º do CPC/15) são diretrizes essenciais do CPC 

muito próximas das preocupações atuais do Direito Tributário. 

 

Por fim, a própria Portaria admite que outros objetos possam ser acordados em negócio 

jurídico processual, desde que comunicados à Subprocuradoria Geral do Contencioso 

Tributário- Fiscal38. Para essa hipótese, não se esclareceu se a comunicação deve ser anterior, 

 
36 FRATINI, Danielle Eugenne Migoto Ferrari; ARAUJO, Juliana Furtado Costa. As regulamentações das 

hipóteses de negócios jurídicos processuais. Jota, 16/12/2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e- 

analise/colunas/pauta-fiscal/as-regulamentacoes-das-hipoteses-de-negocios-juridicos-processuais-16122021. 
37 CARNEIRO, Julia Silva Araujo. Possibilidade de negócio jurídico processual em matéria tributária: uma leitura 

da Portaria PGFN 360/19. In: Inovações na cobrança do crédito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2-19, p. 203. 
38 Art. 1º. Preservada a autonomia do Procurador do Estado no exercício de suas funções e observadas as 
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sob a forma de consulta ou proposta, ou posterior, para conhecimento e validação pelo órgão 

superior da Instituição. O fato é que a disposição por si só dá a entender que é possível a 

celebração de negócio jurídico processual com objetos diferentes daqueles previstos no rol do 

art. 1º da Portaria da PGE/SP. 

A taxatividade ou não das hipóteses previstas nas regulamentações existentes sobre o 

tema não deveria mais, portanto, ser uma questão a ser tratada. A simples ampliação do 

conteúdo semântico das hipóteses já poderia resolver parte desse problema, permitindo ao 

operador do direito celebrar os negócios jurídicos da forma que melhor atenda o interesse 

público primário, razão de ser da Administração Pública. 

Essa proposição normativa da esfera estadual prevendo a realização de “outros” 

negócios jurídicos processuais no âmbito tributário trouxe uma generalidade que parece 

encerrar as dúvidas acerca do caráter taxativo ou exemplificativo dos objetos previstos na 

portaria. A questão que se coloca, no entanto, diz respeito ao nível da liberdade autorizada pela 

Portaria para a celebração de negócios jurídicos processuais com outros objetos que não aqueles 

já trazidos na normativa. Estaria o administrador livre para negociar os termos procedimentais 

da maneira que melhor entender? 

A concepção tradicional do princípio da legalidade exige que o administrador público 

só aja mediante autorização expressa da lei, sem possibilidade de inovar ou dar qualquer 

interpretação ampliativa ao comando legal. No plano da concreção, a atuação do agente público 

é, na maioria das vezes, vinculada, sem conferir qualquer liberdade de escolha pautada em 

conveniência e oportunidade. Aliás, são raras as hipóteses em que a lei permite ao agente 

público agir discricionariamente, ainda que isso signifique não se tratar de uma liberdade 

irrestrita, mas sempre pautada no interesse público. 

Todavia, a concepção do princípio da legalidade que vem sendo levada a cabo, em 

especial no âmbito do direito administrativo, cuja base constitucional apoia integralmente o 

direito tributário, não se coaduna mais com a realidade e o dinamismo da sociedade atual39. 

No mesmo sentido, há que se conferir um tanto de discricionariedade à atuação do 

 
disposições legais aplicáveis, especialmente as do Código de Processo Civil (CPC), do Código Tributário Nacional 

(CTN), da Lei n.º 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), da Lei n.º 8.397/92 (Lei de Medida Cautelar Fiscal 

– LCF), da Lei n.º 11.101/2015 (Lei de Falência e Recuperação Judicial – LRJ) e da Lei Complementar estadual 

n.º 1.270, de 25/8/2015 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado – LOPGE), ficam autorizados negócios 

jurídicos processuais (NJP) versando sobre o seguinte: 

[…] 

§ 1º. NJP com objeto não previsto pelo caput será comunicado à Subprocuradoria Geral do Contencioso 

Tributário-Fiscal (SubGCTF), pelo sistema de acompanhamento eletrônico e com juntada dos documentos na pasta 

digital do processo. 
39 VORONOFF, Vera. Direito administrador sancionador no Brasil: Justificação, Interpretação e Aplicação. 

Belo Horizonte: Ed. Forum, 2019, p. 221. 
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Procurador do Estado, haja vista que sua atuação já tem por finalidade o controle da legalidade 

dos atos da administração pública e a defesa dos interesses públicos, seja para recuperar o 

crédito tributário, seja para gerar economia para o Estado. 

O Procurador do Estado atua na defesa do interesse público, e, para que possa bem 

desempenhar esse papel, dentro dos limites da discricionariedade, é preciso que se lhe 

oportunize a possibilidade de identificar o que melhor atende ao interesse público. Logo, 

prender sua atuação a normas estanques e sem a viabilidade de lhe conferir uma interpretação 

mais ampla restringiria o próprio escopo do instituto do negócio jurídico processual e, 

consequentemente, a possibilidade de ajustes serem concretizados. 

Se, por um lado, não se olvida da regulamentação para balizar a atuação do Procurador 

do Estado, conferindo, inclusive, uniformidade de tratamento aos contribuintes, de outro lado, 

não se perde de vista que a previsão normativa deve servir somente de parâmetro ou norte para 

que outros negócios jurídicos processuais possam ser celebrados para além das hipóteses 

previstas na regulamentação. 

É chegada a hora de reavaliar e resolver esse paradoxo da adstrição administrativa do 

Procurador do Estado à necessidade de uma leitura aberta da regulamentação existente, 

permitindo uma interpretação ampliativa do rol de hipóteses de negócio jurídico processual. 

Porém, conforme se verá, a aceitação da liberdade de negociação — pautada pela 

obediência ao ordenamento jurídico como um todo, ao interesse público e inclusive às 

prerrogativas públicas — depende não só de uma alteração da cultura institucional no sentido 

de permitir a realização de negócios jurídicos processuais com um mínimo de previsão 

normativa que não leve ao engessamento e burocratização do procedimento no âmbito da 

instituição, mas também de uma alteração da postura dos órgãos de controle e dos próprios 

poderes executivo e legislativo, que devem entender que o Procurador do Estado atua na defesa 

dos interesses do Estado, e como tal buscará atuar no processo ou fora dele com as melhores 

práticas jurídicas. 

A simples previsão de hipóteses mais genéricas eleva o campo de atuação do Procurador 

— preocupação já exposta na portaria estadual paulista — e possibilita que melhores ajustes 

procedimentais sejam realizados pelas partes sem a necessidade de tantas outras previsões, 

afastando a discussão acerca da taxatividade ou não das portarias40. 

 

 
40 FRATINI, Danielle Eugenne Migoto Ferrari; ARAUJO, Juliana Furtado Costa. As regulamentações das 

hipóteses de negócios jurídicos processuais. Jota, 16/12/2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e- 

analise/colunas/pauta-fiscal/as-regulamentacoes-das-hipoteses-de-negocios-juridicos-processuais-16122021. 
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3.2.2 Vedações e limitações ao negócio jurídico processual  

 

A portaria que regulamenta o NJP no âmbito paulista traz algumas limitações ou 

vedações à celebração de negócio jurídico processual: a portaria restringe, nos artigos 3.º41, 

4.º42 e 5.º43, eventual interpretação ampliativa que possa ser dada a alguns objetos de NJP 

autorizados no seu artigo 1º e, no artigo 7.º44, enumera os objetos sobre os quais é vedado o 

NJP. 

O artigo 3.º da portaria veda que se ampliem as discussões acerca das questões de fato 

trazidas aos autos pelo autor, delineando os contornos da lide. Ao fazê-lo, impede que eventuais 

discussões repercutam para além do objeto levado a juízo. 

A vedação à alteração de regime de antecipação de pagamento do expert e a utilização 

de assistentes ou contadores não utilizados pela PGE conforme a disciplina interna da 

instituição, disposta no artigo 4.º da Portaria SubG-CTF n.º 14/2021, atendem, na verdade, às 

regras orçamentárias, uma vez que toda nomeação e todo pagamento de especialistas devem 

ser pautados pelo princípio da impessoalidade. 

Por fim, a previsão do artigo 5.º diz respeito aos próprios limites subjetivos do acordo 

entabulado: é defeso acordar-se sobre decisão que deva ser cumprida por autoridade que não 

faz parte do negócio jurídico processual. Não haveria mesmo lógica na celebração de acordo a 

ser cumprida por parte estranha à relação jurídica estabelecida. 

A vedação inserta no inciso I do artigo 7.º da portaria, a rigor, sequer seria necessária. 

Quando o inciso I veda a celebração de negócios jurídicos processuais que envolvam a redução 

de crédito inscrito em dívida ativa ou que disponham do direito material discutido na ação, está 

 
41 Art. 3.º. O NJP previsto no inciso V do art. 1º não poderá ampliar a situação fática definida pela parte em juízo 

nem dar à causa contornos diversos do que lhe deu o autor na inicial. 
42 Art. 4.º. O NJP previsto no inciso VI e VII do art. 1º não pode alterar o regime de antecipação do pagamento do 

expert pela parte nem autorizará utilização de assistentes ou de contadores não autorizados pela PGE, conforme 

disciplina própria. Parágrafo Único. O NJP limitará o valor do trabalho do expert a quantia razoável, 

comparativamente com a remuneração dos assistentes técnicos credenciados pela PGE. 
43 Art. 5.º. O NJP previsto no inciso VIII do art. 1º não poderá versar sobre cumprimento de decisão judicial por 

autoridades estranhas aos quadros internos da PGE. 
44 Art. 7.º. É vedado o NJP que, direta ou indiretamente: 

I - reduza o valor dos créditos inscritos em dívida ativa ou que disponha do direito material discutido na ação;  

II - implique renúncia às garantias e aos privilégios do crédito tributário; 

III - tenha por efeito, ainda que indireto, a confissão pelo Estado do fato ou do direito material discutido, 

ressalvados os casos de dispensa de interposição de recursos e de apresentação de contestação, conforme disciplina 

própria da SubG CTF; 

IV - dependa, para seu cumprimento, de órgão externo à Procuradoria Geral do Estado (PGE), ressalvado o caso 

em que o órgão anuir expressamente com o NJP; 

V - preveja penalidade pecuniária; 

VI - gere custos adicionais para o Estado; 

VII - tenha por objeto execução ou processo incluído em prévio NJP rompido, exceto na hipótese do art. 18, § 2.º. 
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na verdade reafirmando o princípio da indisponibilidade do dinheiro público — o que só seria 

permitido se houvesse autorização legal para tanto — e a própria definição do instituto, que 

circunscreve a possibilidade de entabular acordos sobre direitos que admitam autocomposição, 

o que não é o caso de disposição de crédito tributário. 

Entretanto, a sua inserção é válida ainda que para esclarecer a impossibilidade de 

transigências quanto ao débito objeto do acordo. Afinal, não são raras as dúvidas e solicitações 

de informações acerca de eventuais descontos sobre o valor devido para a celebração de negócio 

jurídico processual. Das demais vedações dispostas no art. 7.º, algumas dizem respeito ao fato, 

por si só, de a Fazenda Pública se encontrar em um dos polos do negócio jurídico. Nessa ordem, 

são vedados negócios jurídicos processuais que: impliquem renúncia às garantias e aos 

privilégios do crédito tributário (II); que tenham por efeito, ainda que indireto, a confissão pelo 

Estado do fato ou do direito material discutido, ressalvados os casos de dispensa de interposição 

de recursos e de apresentação de contestação, conforme disciplina própria da SubG-CTF (III); 

e que gerem custos adicionais ao Estado (VI). 

Trata-se, a nosso ver, da aplicação do princípio da supremacia do interesse público sobre 

o particular, que, por vezes, é necessário para manter a Fazenda Pública em posição de 

desigualdade. Isso não quer dizer que a Fazenda Pública possa se furtar a dialogar ou cooperar 

para a solução de eventuais conflitos procedimentais, mas que sua posição exige essa 

diferenciação, o que torna o discrímen totalmente válido. 

É importante observar que a proibição de realização de NJP que implique em 

desigualdade das partes do processo45 nada tem a ver com a mencionada aplicação da 

supremacia do interesse público sobre o particular, pois se trata de casos nos quais há previsão 

legal das hipóteses de necessária aplicação do discrímen em favor da Fazenda Pública, dada a 

posição que ocupa. 

As proibições de celebração de NJP que dependam, para seu cumprimento, de órgão 

externo à Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o caso em que o órgão anuir expressamente 

com o NJP (IV) e que preveja penalidade pecuniária (V), são hipóteses de absoluta 

impossibilidade jurídica. 

A vedação inserta no inciso VII traz verdadeira opção da instituição, ao prever a 

proibição de celebração de novo negócio jurídico que tenha por objeto execução ou processo 

incluído em prévio NJP rompido. Nesse último caso, a vedação comporta exceção prevista no 

 
45 No julgamento do Recurso Especial n.º 1.840.444/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o juiz poderá 

fazer um juízo de legalidade quando uma das partes se encontrar em manifesta situação de “vulnerabilidade” (REsp 

1.810.444/SP, de 23/02/2021). 
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art. 1846, § 2.º, da portaria, também por opção, em razão da qualificação do próprio contribuinte 

que se encontra em um maior nível de conformidade para com o Estado de São Paulo ou que 

possui maiores chances de recuperabilidade, apurado conforme a Portaria SubG-CTF 

n.º 27/2020. 

A citada portaria regulamenta a transação resolutiva de ações que tenham por causa 

obrigações inscritas em dívida ativa no Estado de São Paulo, considerando o que dispõem a Lei 

17.293, de 15 de outubro de 2020, e a Resolução PGE 27, de 19 de novembro de 2020, que 

tratam sobre transação para redução de litígios e trazem como critérios para aferição do rating: 

as garantias válidas e líquidas para cobranças em curso contra o proponente, o histórico de 

pagamento do proponente (inclusive parcelamento), o tempo de inscrição de débitos do 

proponente em dívida ativa, a capacidade de solvência do proponente, a perspectiva de êxito 

do Estado na demanda incluída na proposta e o custo de cobrança judicial das dívidas incluídas 

na proposta, critério usado para calcular valor e quantidade de parcelas. 

Esses critérios, em conjunto, permitem aferir o rating do contribuinte, qualificando-o 

no âmbito do negócio jurídico processual, para ter admitida, excepcionalmente e se o caso, a 

possibilidade de celebrar novo NJP quando já tiver em seu histórico um rompimento anterior. 

Para além da permissão, o rating ainda é importante para enquadrar o contribuinte no 

escalonamento do plano de pagamento de débitos, conforme será melhor explicado mais 

adiante em item próprio. 

 

3.2.3 Requisitos dos negócios jurídicos processuais no âmbito paulista 

 

As propostas de negócio jurídico processual apresentadas pelo contribuinte ou pela 

própria Procuradoria Geral do Estado devem atender os requisitos mínimos previstos no art. 14 

da Portaria SubG-CTF n.º 14/202147, que dizem respeito ao próprio cabimento do negócio ante 

 
46 Art. 18. O NJP será rescindido quando: 

[…] 

§ 2.º. O NJP rescindido poderá ser renovado ou aditado, uma única vez, exclusivamente com devedores rating A, 

assim considerado na data de assinatura do novo termo. 
47 Art. 14. A análise das propostas formuladas pela parte e a apresentação de proposta ou contraproposta pela PGE 

deverá atender aos seguintes requisitos mínimos: 

I - a compatibilidade do objeto com o estágio de todos os processos envolvidos, inclusive de embargos do devedor 

e exceções de pré-executividade; 

II - avaliar se a conduta processual prévia da parte admite o NJP; 

III - determinar, no caso de execuções fiscais, o tipo de débito, as datas de ajuizamento e citação; 

IV - a compatibilidade do NJP com causas conexas afetadas, mediante concordância de Procuradores oficiantes 

nessas causas; 

V - a atual situação econômico-fiscal do devedor, por meio de documentos e informações exigidos da proponente, 

conforme artigo 11. 
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a dívida em pauta. O objeto do negócio jurídico processual deve ser compatível com o estágio 

de todos os processos inseridos no negócio. Então, só é possível se estabelecer um acordo sobre 

o cumprimento de decisão judicial ou de parcelamento de honorários advocatícios se todos os 

processos envolvidos se encontrarem nessa fase processual. Mas, se se tratar de plano de 

pagamento de débitos envolvendo o parcelamento dos débitos cobrados por diversas execuções 

fiscais, por exemplo, não vislumbramos como impedimento o fato de esses processos se 

encontrarem em diferentes estágios, uma vez que é compatível com o objeto do NJP, embora a 

portaria não faça essa discriminação. 

A conduta prévia da parte nos processos também é determinante para avaliar a 

possibilidade de celebrar NJP, voltado a estabelecer uma relação de cooperação e com base na 

boa-fé das partes. Do contrário, o NJP pode ser inadmitido pela Fazenda Pública, tendo em 

vista que não se trata de direito subjetivo do devedor. A proposta ou contraproposta, se o caso, 

deve determinar o tipo de débito e as datas de ajuizamento e de citação, o que poderá influenciar 

na aceitação ou na necessidade de sua adaptação, dada eventual proximidade do prazo 

prescricional. 

O negócio jurídico processual estabelecido precisa também ser compatível com todos 

os processos conexos. Nesse caso, deverá haver concordância do Procurador responsável por 

cada uma dessas causas. É que somente o Procurador oficiante no processo é capaz de afirmar 

se o NJP realizado é compatível com a causa de atribuição da sua banca, conhecendo seus 

histórico e fundamentos. 

Por fim, a situação econômico-financeira do devedor, comprovada de acordo com a 

previsão do art. 11 da portaria, é de extrema relevância para a análise dos prazos que serão 

concedidos em plano de pagamento de débitos, ou para se analisar a viabilidade da aceitação 

de negócio jurídico processual envolvendo a penhora de recebíveis, por exemplo. 

 

3.2.4 Efeitos do NPJ 

 

A celebração do negócio jurídico processual não importa na suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, tampouco implica autocomposição do direito material discutido nas ações 

incluídas no negócio. A previsão vem expressa no art. 16 da Portaria Sub-CTF n.º 14/2021, que 

ainda submete a expedição de regularidade fiscal aos requisitos previstos nos artigos 205 e 206 

do Código Tributário Nacional. 

Isso porque o CTN não prevê a celebração de negócio jurídico processual dentre as 

causas suspensivas da exigibilidade, e nem poderia, porque as hipóteses de acordo previstas na 
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regulamentação nem sempre possuem o mesmo peso normativo das previsões existentes no 

CTN. 

Não haveria mesmo sentido que a reunião de execuções fiscais, um acordo relativo a 

prazos processuais ou a produção de prova pericial dessem suporte à suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário. Tratam-se de causas que não podem levar à suspensão da cobrança, mas 

de mera customização ou flexibilização do procedimento a ser seguido pelas partes na 

persecução do crédito tributário48, o que não se coaduna com a suspensão da sua exigibilidade. 

O mesmo não se pode dizer, contudo, quando o negócio jurídico processual tem por 

objeto o plano de pagamento de débitos (PPD) que equivale a verdadeiro parcelamento no 

modus operandi, embora com ele não se confunda. 

A previsão de quitação do débito diferido no tempo, porém, não torna por si só o PPD 

um mero parcelamento. Para além de trazer o pagamento em parcelas mensais, há exigências 

que o distingue dos parcelamentos ordinários, tais como a necessidade de garantia e a 

observância de outras tantas condições. 

Diferentemente do PPD, os parcelamentos ordinários se constituem em verdadeiro 

direito subjetivo do contribuinte nos termos do que dispõe o art. 155-A, de maneira que, 

cumpridos os requisitos mínimos previstos na legislação que os autoriza, o deferimento do 

parcelamento é de rigor, assegurando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 

151, VI, do CTN) e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, como prevê o art. 

206 do mesmo Código. 

Se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é oferecida pela legislação àquele 

que cumpre o mínimo — mera adesão ao parcelamento comum e pagamento da primeira parcela 

—, com maior rigor deveria ser assegurada ao contribuinte que, além de cumprir as condições 

mínimas exigidas pelas legislações que preveem os parcelamentos, ainda oferece garantias 

adicionais e cumpre outras tantas exigências para ter o pleito “deferido”. 

Embora esse pudesse ser um argumento válido, o rol que prevê expressamente os únicos 

casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário não permite essa construção. Trata-se, 

conforme já adiantado, de rol taxativo, cuja modificação exige edição de lei complementar. 

No entanto, a ausência de previsão de suspensão de exigibilidade não representa um 

óbice à suspensão da cobrança por meio do executivo fiscal e nem mesmo à emissão da certidão 

 
48 A nosso ver, por óbvio, enquanto pendentes eventuais negociações, no sentido natural da linguagem, é possível 

um acordo sobre a suspensão do processual durante essas tratativas, com base na boa-fé, dialogicidade e 

cooperação, em prazo razoável para que o acordo seja finalizado, o que é possível com base no art. 313, II do CTN, 

ainda que essa previsão não esteja contida na dita portaria. 
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de regularidade fiscal, pois, uma vez garantido integralmente o processo judicial, como exige 

mesmo o plano de pagamento de débito, não se vislumbra, em tese, prejuízo ao contribuinte. 

A portaria prevê, no § 1º do art. 1649, a suspensão dos feitos por 90 dias corridos em 

caso de proposta de plano de pagamento de débitos, se as penhoras tiverem sido ultimadas e, se 

o caso, a penhora de receitas estiver em regular cumprimento. A possibilidade de suspensão do 

processo já vinha prevista com mais amplitude na própria portaria50, ao prever, no art. 8.º, inciso 

III, a suspensão dos processos nos termos do art. 313, II, do CPC51, sem limitação a prazo, o 

que, além de contribuir para a redução da litigiosidade, auxilia a manutenção da atividade 

econômica do contribuinte ao permitir emissão da certidão positiva com efeito de negativa. 

Como adiantado, essa “benesse” não é prevista nas demais hipóteses de negócio jurídico 

processual, e a portaria poderia ter ido além nesse sentido. Entendemos que há cabimento para 

as partes convencionarem sobre a suspensão do processo, pelo menos até que ultimada a 

negociação quando outros forem os objetos do NJP, desde que se vislumbre presente a boa-fé 

de ambas as partes na busca para uma solução justa através do diálogo, diretriz buscada pelo 

CPC. 

Outro efeito que foi retirado da celebração de negócio jurídico processual diz respeito à 

expedição de certidão positiva com efeito de negativa, que continua se submetendo à previsão 

dos arts. 205 e 206 do CTN52, o que é arrazoado. É que o negócio jurídico processual pode ter 

objeto que não corresponde às exigências dos dispositivos do Código Tributário Nacional para 

a emissão da certidão de regularidade fiscal. 

 
49 Art. 16. O NJP não suspende a exigibilidade de créditos nem implica autocomposição do direito material 

discutido nas ações incluídas no negócio. 

§ 1º. No caso de plano de pagamento de dívidas, poderá ser requerida, ao juízo das execuções fiscais, a suspensão 

dos feitos por 90 dias corridos, nos termos do art. 313, II, do CPC, previsto que as penhoras tenham sido ultimadas 

e que, se o caso, a penhora de receitas esteja em regular cumprimento. 
50 Art. 8.º. O NJP não suspende os feitos aos quais será aplicado, ressalvadas: 

[…] 

III - a hipótese do art. 313, II, do CPC, para o caso de execuções fiscais componentes de plano de pagamento de 

débitos em cumprimento. 
51 Art. 313. Suspende-se o processo: 

[…] 

II - pela convenção das partes [...] 
52 Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 

certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias 

à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere 

o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida 

dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa. 
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Negócios jurídicos processuais firmados unicamente visando a reunião de executivos 

fiscais ou a produção de prova pericial, escolha de perito e forma de pagamento do expert, por 

exemplo, não são capazes de servir de fundamento à emissão da respectiva certidão. 

Consequentemente, a certidão positiva com efeito de negativa deve ser emitida nos termos do 

diploma legal competente, vedando-se sua extensão por si só para os negócios jurídicos 

processuais. 

 

3.3 Comparativo entre o NJP paulista e o NJP federal 

 

No âmbito federal, modelo que serviu de paradigma para a proposição normativa sobre 

o negócio jurídico processual no Estado de São Paulo, a Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional dispôs sobre a celebração de NJPs nas portarias PGFN n.º 33/2018 e 742/2018 e, após, 

com a edição da Portaria PGFN n.º 360/2018, em complemento às anteriores. 

Ainda que seja importante para o trabalho fazer uma comparação entre a 

regulamentação do negócio jurídico processual na esfera estadual e na federal, até como forma 

de traçar uma metodologia para a análise dos pontos positivos e negativos em cada uma das 

esferas — os quais servirão, em última análise, como baliza para a formulação de eventuais 

contribuições para a regulamentação estadual, se o caso —, o confronto entre ambos não pode 

ser analisado com o rigorismo, porque o instituto parte de diferentes premissas nos dois entes. 

A regulamentação do negócio jurídico processual começou na esfera federal com uma 

previsão extremamente ampla, na Portaria 33/2018, visando a recuperação dos débitos em prazo 

razoável ou a obtenção de garantias, não prevendo limitações ou vedações. As diversas portarias 

que se seguiram tratando do tema não impuseram limitações rigorosas às negociações, mas 

trouxeram “balizas”, regulamentando minimamente as hipóteses. 

De outro lado, além de a PGFN ter assumido uma postura aberta para acordar sobre 

direitos que admitam autocomposição, não há previsão de dependência de autorização 

legislativa ou de outros entes para a regulamentação no âmbito federal, uma vez que, no negócio 

jurídico processual, não há disponibilidade da Fazenda Pública relativamente ao direito de 

fundo e não há necessidade de aquiescência de órgãos colegiados, como acontece no campo 

estadual. 

Na esfera estadual, o entendimento é pela impossibilidade de “livre” autocomposição 

pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo no que diz respeito a benefícios fiscais, e, embora 

seja questionável, entende-se que, em certos aspectos, as “transações” assim podem ser 

consideradas a impedir a livre negociação. 
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A lei complementar 24/7553, que dispõe a respeito dos convênios para a concessão de 

isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e dá outras 

providências, estabelece também que algumas matérias só poderiam ser tratadas mediante a 

celebração de convênios, consignando no art. 1054 que esses convênios definiriam as condições 

gerais nas quais os Estados e o Distrito Federal poderiam conceder parcelamento fiscal e 

moratória, entre outros institutos que são considerados benefícios fiscais. 

Nesse passo, no âmbito estadual persiste maior rigor na observância das autorizações 

regulamentares na celebração dos negócios jurídicos processuais, uma vez que, a depender dos 

termos, o acordo pode ser enquadrado como benefício fiscal. Por essa razão, permissões que 

são outorgadas aos Procuradores do campo federal não são previstas ou podem até mesmo ser 

vedadas no âmbito das Procuradorias Estaduais, e, por serem mais restritivas, as possibilidades 

de celebração de negócios jurídicos processuais acabam sendo menos utilizadas. 

Em que pese essa diferença estrutural, há muitas semelhanças entre as diversas portarias, 

decorrentes, inclusive, da inspiração tomada pela portaria estadual. Nesse sentido, cabe apontar 

sucintamente as principais diferenças e semelhanças das regulamentações federal e estadual. 

Em ambas as esferas são previstas dez hipóteses de celebração de negócio jurídico processual: 

a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo trouxe dez incisos no artigo 1º da Portaria 

SubG-CTF n.º 14/2021, e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional previu seis hipóteses na 

Portaria PGFN n.º 360/15 (alterada pela Portaria PGFN n.º 515/18) e outras quatro hipóteses 

na Portaria PHGFN n.º 742/18. 

Conforme se verá no quadro 2, a seguir, enquanto existem hipóteses equivalentes em 

ambas as esferas, algumas se fazem presentes somente no âmbito estadual, e outras somente no 

federal, mesmo porque se referem a tributo específico do ente. 

 

 

 
53 Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou 

revogadas nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta 

Lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 

I - à redução da base de cálculo; 

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, ao contribuinte, a 

responsável ou a terceiros; 

III - à concessão de créditos presumidos; 

IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no Imposto de 

Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data. 
54 Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente, anistia, 

remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto 

de circulação de mercadorias. 
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Quadro 2 – Hipóteses 

  PGE PGFN 

I – Plano de Pagamento de Débitos – PPD – Plano de Amortização do Débito Fiscal 

(Portaria PGFN n. 742/18, art. 1º, § 2.º, II) 

II – Plano de garantias para aceitação, 

substituição, levantamento e execução de 

garantias em execuções fiscais 

– Aceitação, avaliação, substituição e 

liberação de garantias; 

(Portaria PGFN n. 742/18, art. 1º, § 2.º, III) 

III – reunião de execuções fiscais; Não há previsão. 

IV – Prazos processuais, incluindo 

calendarização 

– Calendarização da execução fiscal 

(Portaria PGFN n. 742/18, art. 1º, § 2.º, I) 

– Prazos processuais 

(Portaria PGFN n. 360/18, art. 1º, V) 

V – Delimitação de questões de fato e de 

direito 

Não há previsão. 

VI – Produção de prova pericial, escolha de 

perito e forma de pagamento do expert 

– Ordem de realização dos atos processuais, 

inclusive em relação à produção de provas 

(Portaria PGFN n. 360/18, art. 1º, VI) 

VII – Elaboração e conferência de cálculos 

para liquidação da sentença 

– Confecção ou conferência de cálculos; 

(Portaria PGFN n. 360/18, art. 1º, II) 

VIII – Cumprimento de decisões judiciais – Cumprimento de decisões judiciais; 

(Portaria PGFN n. 360/18, art. 1º, I) 

IX – Procedimento de conversão do 

depósito em renda 

Não há previsão. 

X – parcelamento de honorários fixados em 

favor do Estado 

Não há previsão. 

Não há previsão. – Modo de constrição ou alienação de bens 

(portaria pgfn n. 742/18, art. 1º, § 2.º, i) 

Não há previsão. – Recursos, inclusive a sua desistência 

(portaria pgfn n. 360/18, art. 1º, iii) 

Não há previsão. – Forma de inclusão do crédito fiscal e 

FGTS em quadro geral de credores, quando 

for o caso 

(Portaria PGFN n. 360/18, art. 1º, IV) 
Fonte: Elaboração própria (2022) 

 

Cada uma das hipóteses da portaria estadual será analisada detidamente em item 

próprio. Contudo, cumpre trazer algumas observações acerca das hipóteses que podemos 

considerar como “equivalentes” nos diferentes entes. As demais hipóteses, por não encontrarem 

similaridade nas duas esferas, não serão objeto de comparação. 

Os incisos I (plano de pagamento de débitos) e II (negociação acerca de garantias) da 

Portaria Estadual, que equivalem aos incisos II e III da Portaria Federal, mesmo que tenham 

suas particularidades, não são detidos de diferenças substanciais a ponto de alterarem o objeto 

negociado. O inciso VIII (cumprimento de decisões judiciais), por sua vez, é idêntico à previsão 

federal. 
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No plano estadual, o inciso IV da Portaria SubG-CTF n. 14/21 prevê duas hipóteses que 

se encontram em dois incisos diferentes nas portarias da PGFN. Desse modo, as dez hipóteses 

federais corresponderiam a onze hipóteses na esfera estadual: enquanto a calendarização da 

execução fiscal e os prazos processuais são considerados em duas hipóteses diferentes nas 

citadas portarias da PGFN, esses objetos são previstos em único inciso na portaria da PGE. 

No que diz respeito à previsão de negociação acerca da produção da prova pericial, 

escolha de perito e forma de pagamento do expert, no inciso VI da portaria da PGE/SP, o 

“equivalente” federal vem tratado de forma mais genérica, não delimitando o acordo com 

relação a prova pericial, como faz a estadual. 

De outro lado, a leitura da hipótese na portaria federal leva à interpretação de que a 

negociação acerca da produção da prova se limita à ordem da sua realização no decorrer do 

procedimento. Já na portaria estadual não parece haver limitação no que diz respeito ao que 

pode ser negociado com relação à prova pericial, permitindo-se, ainda, por interpretação 

extensiva ou ampliativa, sua negociação em relação, não somente ao processo em discussão, 

mas também na hipótese de reunião de execuções fiscais. 

O inciso VII da portaria estadual delimita acordos relativos a elaboração e conferência 

de cálculos somente na liquidação de sentença, ou seja, pressupõe a existência de uma decisão 

judicial, limitação que não é prevista no inciso II da Portaria Federal n.º 360/18, permitindo, 

assim, que qualquer discussão acerca da realização de cálculos possa ser solucionada por meio 

de negócio jurídico processual, ainda que em fase anterior à sentença. 

Vê-se, portanto, que, dentre as hipóteses da Portaria SubG-CTF n.º 14/21 que possuem 

equivalentes no campo federal, inspirador do modelo estadual, algumas foram mais longe, e 

outras acabaram por limitar a versão inspiradora. 

 

3.4 Comparativo entre o NJP paulista e o NJP federal 

 

3.4.1 Plano de pagamento de débitos 

 

Trata-se de negócio jurídico processual que visa o diferimento de pagamento de todos 

os débitos do contribuinte inscritos em dívida ativa em parcelas mensais e consecutivas, com 

exceção daqueles que estejam com a exigibilidade suspensa ou que sejam objeto de embargos 

ou exceções em ações executivas ou de ações antiexacionais, conforme explica a própria norma 

que o prevê. 
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O plano de pagamento de débitos, ou PPD, por se tratar do principal meio de celebração 

de negócio jurídico processual, vem disposto em diversas normas esparsas encontradas ao longo 

da portaria, de que se extraem os aspectos que adiante serão expostos. 

O plano de pagamento de débitos no âmbito do Estado de São Paulo só possui 

viabilidade se abarcar todos os débitos inscritos em dívida ativa e se for objeto de ação judicial 

ou, ao menos, se servir como instrumento pré-processual (aspecto esse que se retira da própria 

definição do instituto, dada a necessidade de ambientação judicial). 

Ainda decorrente da própria definição do instituto, o plano de pagamento não pode oferecer 

quaisquer tipos de desconto ou redução do valor dos créditos inscritos em dívida ativa ou de 

disponibilização de direito material. 

Por não envolver disposição de direitos, a situação do contribuinte não é impeditiva à 

celebração do negócio jurídico processual, embora seja considerada para fins de autorizar o 

modo como o plano de pagamentos para quitação do débito se dará. 

A combinação de vários aspectos é que deverá ser analisada para se aferir o plano de 

pagamento a ser admitido, os quais vieram previstos no artigo 20 da portaria, sem embargo dos 

requisitos necessários a qualquer NJP previstos no art. 14 da portaria. 

Assim, serão considerados, para se aferir o modo como se dará o plano de pagamento 

de débitos: a capacidade de pagamento do devedor ou responsável pelo cumprimento do NJP 

no menor prazo possível, o perfil e histórico de pagamento e condutas processuais, o rating do 

devedor (apurado nos mesmos termos da Portaria SubG-CTF n.º 20/20, que regulamentou a 

transação tributária no Estado de São Paulo) e o plano de garantias das dívidas que será 

oferecido em conjunto com o plano de pagamento. 

Aliás, cumpre fazer um parágrafo sobre a exigência de oferecimento de garantias das 

dívidas e que deverão ser aperfeiçoadas em até 60 (sessenta) dias. Em que pese o plano de 

garantias se constituir como objeto próprio do NJP, quando se tratar de acordo que envolva o 

plano de pagamento de débitos, deve ser aliado ao oferecimento de garantias. 

Ao enumerar os requisitos para a celebração do PPD, o art. 2055 também prevê a 

necessidade de apresentação de um plano de garantia que sustente o valor total das dívidas que 

são objeto de NJP. A previsão tem por finalidade assegurar o adimplemento das parcelas ou as 

amortizações mensais e, em rigor, o próprio negócio celebrado, impedindo que toda a 

negociação que envolveu dispêndio de tempo e custo seja facilmente descartada. 

 
55 Art. 20. 

[…] 

V - plano de garantia das dívidas objeto do NJP que deverão aperfeiçoar-se em até 60 (sessenta) dias. 
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O plano de pagamento de débitos também pode ser celebrado, ainda, de forma 

escalonada de pagamento de acordo com o histórico processual do devedor e seu rating. Dessa 

forma, ainda que o contribuinte possua um histórico processual e/ou rating desfavorável, é 

possível o acesso ao PPD, porém com critérios diferenciados. 

A necessidade de recolhimento de parte do débito quando da assinatura do termo é 

dispensada para devedores classificados com o rating A, mas é exigida para devedores 

classificados nos ratings B, C e D, nas proporções de 5, 10 e 20%, respectivamente, do valor 

total dos débitos incluídos nos planos. A partir do mês seguinte à assinatura do termo, os 

recolhimentos devem ser mensais e correspondentes a, no mínimo, 1% do valor total do saldo 

devedor incluído no NJP, atualizado na data de cada recolhimento. 

O escalonamento do pagamento56 é dividido em 4 períodos de 15 meses cada um, e, em 

cada um dos períodos, o contribuinte precisa recolher uma porcentagem do valor total do débito, 

porcentagem essa escalonada e dependente do rating atribuído ao devedor. 

Assim, para o devedor que possui rating A, além de não haver necessidade de dar uma 

“entrada”, o devedor pode recolher 15% do valor total do débito nos primeiros 15 meses, deverá 

ter recolhido 35% no segundo período, 65%, no terceiro período, e finalmente 100% até o final 

do quarto período, que equivale aos 60 meses. 

A portaria paulista, ao prever a dispensa de recolhimento inicial ao devedor que possui 

rating A, atenta de maneira diferenciada o contribuinte que apresenta garantias válidas e 

líquidas nos processos em curso, possui um histórico de pagamentos e parcelamentos 

celebrados e cumpridos e possui maior capacidade de pagamento. Ao prever essa diferenciação, 

deixa-se de lado a postura conflitiva para a cooperativa entre Fisco e contribuinte que sempre 

agiu de boa-fé, como ajuda mútua para que esse alcance a conformidade. 

 
56 Art. 21. O plano de pagamento de débitos poderá prever escalonamento, levando em conta o histórico processual 

do devedor e seu rating, apurado conforme Portaria SubG CTF n.º 27/2020, dentro das seguintes condições, sem 

prejuízo de outras que se verificarem no caso: 

I - recolhimento, na data de assinatura do termo, para devedor rating B, de 5% do valor total dos débitos incluídos 

no plano e 10% para devedor rating C, dispensado o recolhimento para devedor rating A; 

II - a partir do mês seguinte à assinatura do termo, recolhimentos mensais correspondentes, no mínimo, a 1% do 

valor total do saldo devedor incluído no NJP, atualizado na data do recolhimento. 

III - o escalonamento do saldo devedor, que será sempre dividido em quatro períodos iguais, de até 15 (quinze) 

meses cada um, com quitação, até o último dia útil do período, das seguintes porcentagens do valor total da dívida 

atualizada: 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

a) rating A 15% 35% 65% 100% 

b) rating B 17% 40% 75% 100% 

c) rating C 20% 48% 86% 100% 

 



56 

  

Os devedores com rating B devem recolher na data da assinatura do termo 10% do valor 

total do débito (entrada), e, do saldo devedor, o escalonamento dos pagamentos é dividido nos 

quatro períodos de 15 meses, com o recolhimento de 17% no primeiro período, 40% no segundo 

período, 75% no terceiro período e 100% no final dos 60 meses. 

O plano de pagamento dos débitos dos devedores com rating C e D é celebrado nos 

mesmos termos quanto ao escalonamento, com recolhimento de percentuais de 20%, 48%, 86% 

e 100% de pagamento nos quatro períodos de 15 meses. Contudo, a entrada do devedor com 

rating C é de 15%, ao passo que o devedor de rating D deve recolher 20% na entrada. 

Ao contrário das portarias de negócio jurídico processual do âmbito federal, que não 

trazem limitações mínimas de recolhimento, a portaria paulista define limites conforme o rating 

do devedor. Ao fazê-lo, acaba por garantir maior isonomia aos contribuintes que se encontram 

na mesma situação. Além disso, por se tratar de situação na qual o histórico do devedor não é 

considerado para permitir o NJP, mas para determinar os termos nos quais esse acordo é 

celebrado, as condições são mais rígidas conforme o rating seja mais desfavorável, razão pela 

qual ao devedor com rating D ainda é necessário que apresente novas garantias para todo o 

saldo devedor, incluindo garantia fidejussória do responsável pelo cumprimento do negócio. 

Quando o art. 2157 trata do escalonamento do pagamento, prevê que todos os depósitos 

existentes em ações ou embargos nos quais a parte tenha desistido devem ser utilizados para 

integrar a conta de entrada, o que se faz através do procedimento da conversão do depósito em 

renda. Nesse caso, o plano de pagamento de débito vem atrelado a outra hipótese de negócio 

jurídico processual prevista no inciso IX do artigo 1º da portaria. Trata-se de uma combinação 

de dois objetos diferentes: o PPD e o procedimento de conversão de depósito em renda. 

Embora as duas hipóteses de NJP já venham combinadas entre si na própria redação da 

portaria (necessidade de apresentação de garantias e de conversão em renda, em caso de 

existência de depósito judicial), outros negócios jurídicos processuais podem vir a ser 

combinados, inclusive aliados às hipóteses já previstas. Então, vislumbra-se um leque de opções 

oportunizadas ao devedor para que as regras procedimentais sejam acordadas e alteradas pelas 

partes com o fim de se chegar a um termo viável para ambos. 

 
57 Art. 21. 

[…] 

§ 1º. O plano de pagamento de débitos deverá prever, inclusive para o pagamento à conta da entrada de que trata 

o inciso I do caput, a conversão de todos os depósitos feitos em ações ou embargos de que a parte tenha desistido, 

nos termos do art. 9.º, em razão de NJP. 
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Em que pesem as possibilidades oportunizadas ao devedor, há uma série de obrigações 

que o art. 24 também lhe impõe: I – inclusão, em plano de pagamento, de todas as dívidas e 

execuções não embargadas ou sem exigibilidade suspensa; II – confissão irrevogável e 

irretratável de todas as dívidas incluídas no plano; III – quando o caso, renúncia com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "c" do CPC, de todas as ações, exceções ou defesas, 

inclusive embargos à execução e processos coletivos, que tenham por objeto as obrigações 

indicadas para pagamento, renunciando a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, 

sobre as quais se fundem referidas ações, com requerimento, para conversão em renda na dívida 

incluída no NJP, de depósitos judiciais feitos nas ações extintas; IV – inclusão de plano de 

garantia das dívidas objeto do NJP, que deverão aperfeiçoar-se em até 60 (sessenta) dias; V – 

prova de garantia integral das execuções não incluídas no plano por estarem embargadas ou 

com exigibilidade suspensa; VI – estipulação de que as dívidas serão integralmente quitadas 

em, no máximo, 60 (sessenta) meses, com datas de vencimentos e, quando o caso, o 

escalonamento e recolhimento exigido como início de pagamento, previsto no art. 21, I; VII – 

obrigação de o devedor ou o responsável prestarem mensalmente informações sobre suas 

operações, receitas e rendas, sobre patrimônio e clientes, atestados, quando o caso, por contador 

habilitado. 

Algumas imposições fazem sentido porque visam a solução dos conflitos instaurados 

entre as partes ou impedem novas contendas que possam a vir existir no decorrer do NJP. 

Assim, as previsões do inciso II e III são salutares para evitar que os débitos incluídos nos 

planos de pagamento de débitos sejam novamente objetos de discussão. A necessidade de 

prestação de informações contábeis previstas no inciso VII é indissociável de PPD que envolva 

penhora de recebíveis. 

Em síntese, as obrigações impostas no dispositivo não se encontram aí por acaso. A 

previsão de inclusão de todas as dívidas e execuções não embargadas ou sem exigibilidade 

suspensa, um pouco criticada, tem algum sentido na prática, pois de nada adiantaria incluir 

somente parte da dívida no plano de pagamentos e deixar outras dívidas, que não embargadas 

ou com a exigibilidade suspensa, à mercê de constrições forçadas, o que poderia prejudicar, 

inclusive, o próprio NJP firmado. Porém, de outro lado, pode impedir a negociação, tendo em 

vista a impossibilidade financeira de celebrar o compromisso com a inclusão de todos os 

débitos. 

É importante notar que a portaria regulamentou uma praxe muito utilizada no passado, 

mas que ficou vedada por um longo período de tempo no âmbito da instituição, que é a penhora 
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sobre o faturamento, ou, conforme a regulamentação, penhora sobre parte do faturamento, já 

que restringe a penhora sobre recebíveis. 

O “benefício” atendeu aos anseios de advogados e contribuintes que almejam liquidar 

suas dívidas recolhendo um valor substancial mensalmente a fim de evitar o prolongamento do 

pagamento das dívidas, sem que, contudo, sejam onerados com um valor incompatível com 

eventual redução da sua receita que não alcance o patamar planejado em determinados meses. 

Nesse caso, eventual percentual integrará o recolhimento mensal mínimo58, que não 

pode ser inferior a 1% do valor do débito, sendo necessária sua complementação, se o caso, e 

pode integrar a diferença para alcançar o patamar exigido no escalonamento periódico. Dessa 

forma, a norma não prevê um percentual mínimo para penhora sobre os recebíveis, mas um 

mínimo mensal de recolhimento pelo devedor, ao qual a modalidade poderá integrar para 

alcançar aquele patamar. 

A penhora sobre receitas incide sobre os recebíveis, integrais ou em porcentagem fixa, 

desde que tenham previsão de realização nos 12 (doze) meses seguintes à assinatura do termo 

do NJP, seja decorrente de créditos específicos de determinado cliente, seja decorrente de 

vendas de mercadorias e serviços em geral. 

Entendemos que daí decorre a possibilidade de se requerer a transferência à Fazenda 

Pública da penhora de recebíveis do contribuinte diretamente daquele com quem ele possui 

negócios, seja no valor total, seja de parte do valor do contrato. De qualquer modo, por meio 

de depósito em autos judiciais ou por meio de recolhimento em guia pelo próprio contribuinte59, 

é necessário que todos os recebíveis sejam devidamente contabilizados para conferência pela 

Fazenda Pública. Inclusive, trata-se de obrigação exigida no inciso VII do art. 2460. 

 
58 Art. 21. 

[…] 

§ 2.º. O recolhimento relativo às penhoras sobre receitas, previsto pelo art. 22, IV, integrará o plano de pagamento 

de débitos, como pagamento mensal mínimo previsto pelo inciso I ou como pagamento da diferença de que trata 

inciso III, ambos do caput. 
59 § 1º. O valor mensal da penhora sobre as receitas de que trata o inciso IV do caput deverá ser recolhido como 

pagamento parcial, diretamente nas execuções indicadas no termo ou, em não havendo indicação, na dívida mais 

antiga, por guias próprias expedidas no site www.dividaativa.sp.gov.br, a partir do mês subsequente à assinatura 

do termo respectivo e independentemente de intimação judicial. 
60 Art. 24. Para fins de plano de pagamento de débitos, o termo de que trata o art. 15 terá previsão expressa das 

seguintes cláusulas e condições, sem prejuízo de outras exigidas pelo caso concreto: 

[…] 

VII - obrigação de o devedor ou o responsável prestarem mensalmente informações sobre suas operações, receitas 

e rendas, sobre patrimônio e clientes, atestados, quando o caso, por contador habilitado. 
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O plano de pagamento de débitos pode ser realizado em no máximo 60 (sessenta) 

parcelas no Estado de São Paulo, bem diferentemente da previsão federal, que permite o 

“parcelamento” em até 120 (cento e vinte) parcelas. 

Mesmo que sejam recorrentes os apontamentos quanto ao “exíguo” prazo para 

parcelamento no âmbito estadual, a limitação tem razão de ser: 

O Estado de São Paulo, assim como os demais Estados da federação e o Distrito Federal, 

integra o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), que tem dentre suas funções “a) 

– promover a celebração de convênios, para efeito de concessão ou revogação de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da Constituição, 

de acordo com o previsto no § 2.º, inciso XII, alínea “g”, do mesmo artigo, e na Lei 

Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975; b) II - promover a celebração de convênios 

estabelecendo as condições gerais em que se concederão, unilateralmente, anistia, remissão, 

transação, moratória e parcelamento de débitosfiscais e ampliação do prazo de recolhimento do 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias”. 

Com base na previsão da necessidade de submissão ao Confaz de previsões que 

concedam benefícios fiscais, o Convênio ICMS n.º 08/75 disciplinou como competência do 

Confaz o estabelecimento de condições gerais nas quais os Estados concederão parcelamento 

de débitos fiscais, concluindo que esse poderia se dar em até 60 (sessenta) meses, ressalvados 

os casos de parcelamentos de débitos de empresas em recuperação judicial, que permitem 

parcelamento em 84 (oitenta e quatro) meses, e previstos em convênio especificamente para o 

Estado de São Paulo. 

Embora ainda houvesse algum questionamento, a Lei Complementar n.º 160/2017 

convalidou os benefícios fiscais, e finalmente o convênio ICMS 190/2017 deixou claro que o 

parcelamento em prazo superior a 60 meses equivaleria a benefício fiscal, dependente, portanto, 

de autorização específica do conselho. Assim, qualquer parcelamento que preveja possibilidade 

de quitação superior a 60 meses poderia ser contestado por se caracterizar como benefício fiscal, 

e por isso a previsão estadual não pode ultrapassar esse patamar. 

Além desse motivo, que por si só já basta para impedir que os planos de pagamento de 

débito sejam superiores a 60 meses, há uma tendência de que os contribuintes deixem de ser 

adimplentes quando ultrapassado esse prazo, reduzindo consideravelmente as chances de 

recuperação do crédito tributário. 

Todavia, não é somente o número de parcelas que diferencia o modelo estadual do 

federal. O plano de amortização de débito fiscal do âmbito federal não exige que os pagamentos 

sejam recorrentes e periódicos: mesmo equivalentes, não são idênticos. A Procuradoria Geral 
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do Estado de São Paulo impõe pagamentos periódicos mensais e em percentual mínimo. A 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional dispõe que o plano se dará através de amortização do 

débito, mas não determina que os recolhimentos sejam recorrentes, periódicos e em parcelas 

fixas, deixando “em aberto” outras possibilidades, o que o distancia ainda mais de eventuais 

comparações com meros parcelamentos. 

Aliás, a modalidade não pode ser comparada ao parcelamento, e um dos principais 

diferenciais é a impossibilidade de sua aceitação impor a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário. Com efeito, essa modalidade de negócio jurídico processual não importa por si só na 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois não há essa previsão no CTN. A rigor, 

ainda que as partes estabeleçam um plano de pagamento de débitos, a Fazenda Pública poderia 

prosseguir na cobrança do crédito tributário, o que não faria nenhum sentido. 

Sendo assim, dificilmente um negócio jurídico processual que envolva o pagamento de 

maneira parcelada (ou ainda que diferido em parcela única) não envolverá o oferecimento de 

garantia, o qual, em que pese também não se tratar de causa suspensiva de exigibilidade do 

crédito tributário, permite a emissão da Certidão Positiva com efeito de Negativa, o que é 

primordial para o prosseguimento das atividades de empresas, seja porque contratam com o 

Poder Público, seja porque é cada vez maior o número de empresas que condicionam a 

realização de negócios à conformidade da empresa com a qual uma dada contratação está sendo 

negociada. 

Mas, embora seja certo que não se trate de causa suspensiva de exigibilidade, é certo 

também que o estabelecimento de PPD entre Fazenda Pública e contribuinte deve, sim, importar 

em uma suspensão na cobrança do crédito tributário. Isso não quer dizer que a Fazenda Pública 

abrirá mão da cobrança do crédito tributário, mas que, enquanto o acordo estiver sendo 

cumprido pelo contribuinte, a Administração Pública não envidará esforços para cobrar o 

crédito tributário por meio de execução “forçada”, que não pelo recebimento das parcelas no 

tempo certo conforme o acordo entabulado. 

As diferenças entre o PPD e os parcelamentos não param por aí. Ao contrário do 

parcelamento, o plano de pagamento de débitos depende de negociação e aceitação por parte 

da PGE, sujeita, portanto, a um juízo discricionário (mas não arbitrário). No parcelamento, a 

condição do contribuinte não importa, nem para fins de aceitação de parcelamento, nem para 

se aferir a quantidade de parcelas que são oportunizadas ao devedor, ou ainda, se se trata de 

caso de dolo, fraude ou simulação; ao passo que essa análise é válida no PPD, cuja proposta 

pode ser, inclusive, recusada pela Fazenda Pública, não havendo, portanto, como se tomar por 

equivalentes os institutos. 
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Para além disso, seria possível se pensar na possibilidade de o plano de amortização do 

débito tributário importar o reconhecimento da dívida tributária de maneira integral ou de 

somente parte dele. Questionamos se é possível a celebração de um negócio jurídico processual 

que tenha por objeto um plano de amortização envolvendo apenas parte dos débitos existentes 

em uma ação executiva ou antiexacional. 

Seria possível pensar na hipótese de celebração de um NJP tendo como objeto o PPD 

somente com relação à parte do débito sobre a qual não haja litígio, se sobre a parte controversa 

houver embargos ou estiver presente causa suspensiva de exigibilidade6162? 

O artigo 9.º, § 6.º, da LEF63 prevê a possibilidade de o executado pagar parcela da dívida, 

que julgar incontroversa, e continuar a discutir a parte controversa, garantindo o saldo devedor. 

Entendemos que a hipótese aventada se encaixaria nessa disposição, com a diferença de se tratar 

de pagamento de maneira parcelada em negócio jurídico processual que justamente é voltado à 

flexibilização dos procedimentos. 

Mas como compatibilizar essa regra com aquela da portaria que prevê que o plano de 

pagamento de débitos importa na confissão irrevogável e irretratável de todas as dívidas 

incluídas no plano, proibindo o fracionamento do débito para fins de celebração de NJP e 

exigindo a renúncia da discussão quanto à parte controversa? Quando a portaria prevê que o 

plano de pagamento de débitos importa na confissão irrevogável e irretratável de todas as 

dívidas incluídas no plano, ela proíbe o fracionamento do débito para fins de celebração de NJP 

e exige renúncia da discussão quanto à parte controversa?64 

 
61 Art. 19. O NJP cujo objeto preveja quitação de dívida inscrita deverá conter, obrigatoriamente, plano de 

pagamento em até 60 (sessenta) meses de todos os débitos de uma mesma pessoa, natural ou jurídica, que não 

estejam embargados ou que não estejam com exigibilidade suspensa. 
62 Art. 24. Para fins de plano de pagamento de débitos, o termo de que trata o art. 15 terá previsão expressa das 

seguintes cláusulas e condições, sem prejuízo de outras exigidas pelo caso concreto: 

I - inclusão, em plano de pagamentos, de todas as dívidas e execuções não embargadas ou sem exigibilidade 

suspensa; (grifo nosso) 
63 Art. 9.º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão 

de Dívida Ativa, o executado poderá: 

[…] 

§ 6.º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo 

devedor. 
64 Art. 24. Para fins de plano de pagamento de débitos, o termo de que trata o art. 15 terá previsão expressa das 

seguintes cláusulas e condições, sem prejuízo de outras exigidas pelo caso concreto: 

[…] 

I - confissão irrevogável e irretratável de todas as dívidas incluídas no plano; 

II - quando o caso, renúncia com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea "c" do CPC, de todas as 

ações, exceções ou defesas, inclusive embargos à execução e processos coletivos, que tenham por objeto as 

obrigações indicadas para pagamento, renunciando a quaisquer alegações de direito, atuais ou futuras, sobre as 

quais se fundem referidas ações, com requerimento, para conversão em renda na dívida incluída no NJP, de 

depósitos judiciais feitos nas ações extintas; 
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Na hipótese, se o PPD se refere somente à parte do crédito tributário não envolvido em 

discussão judicial, poderia ocorrer de parte do débito se encontrar com a exigibilidade suspensa 

e depois ser retomada a cobrança em razão de decisão favorável à Fazenda Pública, permitindo 

o prosseguimento da cobrança com relação a ela. Nesse caso, seria possível manter a suspensão 

da cobrança executiva com relação à parte incluída no PPD, mantendo o NJP celebrado e 

retomar a cobrança com relação àquela parte sobre a qual a lide se encerrou (se a decisão foi 

favorável à Fazenda Pública)? Ou manter o NJP com relação à parte incontroversa e cancelar 

parte do débito, se a decisão for favorável ao contribuinte? 

Caso se entenda pela compatibilidade da regra da portaria com a permissão da lei de 

execução fiscal, poderia ser colocado como condição para a hipótese, devidamente reduzida a 

termo, o pagamento da parcela que se tornou incontroversa com a decisão judicial cujo 

contribuinte foi vencido, a ser pago à vista ou mediante a celebração de novo PPD com relação 

a ele, sob pena de rescisão do plano inicial. Tratar-se-ia de uma condição resolutiva a ser 

prevista para permitir a celebração de NJP sobre parte incontroversa do débito em caso de plano 

de pagamento de débitos. 

Ainda que não haja previsão a respeito, mesmo porque impossível se imaginarem todos 

os casos que na prática podem ocorrer, por não se tratar de instituto voltado à resolução da lide, 

mas à customização procedimental, seria possível imaginar um negócio celebrado nesses 

termos. 

No entanto, para além disso, a portaria SubG-CTF n.º 14/2021, no artigo 24, ainda prevê 

que o termo de NJP que envolva plano de pagamento de débitos implica a renúncia com 

resolução de mérito de todas as ações, exceções ou defesas que tenham por objeto as obrigações 

indicadas para pagamento, incluindo quaisquer alegações de direito atuais ou futuras sobre as 

quais se fundem referidas ações. 

A previsão normativa é importante para impedir que sobre os débitos incluídos na 

negociação sobrevenha posteriormente eventual discussão judicial incidente sobre o débito, 

mesmo porque com relação a ele há confissão irretratável e irrevogável. Quando o contribuinte 

se compromete a não mais discutir o crédito tributário, não há como fugir do entendimento de 

que o crédito tributário é uno e indivisível, decorrente da ocorrência de um fato gerador. 

De outro lado, poderia se alegar que esse dispositivo acaba por trazer mais uma vedação 

à hipótese aventada, indo de encontro à previsão da LEF.  

A discussão não se encerra facilmente. As interpretações podem ser variadas, e somente 

a prática revelará diferentes situações não previstas. Como se pode ver, são múltiplas as 

possibilidades de negócios jurídicos processuais cujo objeto envolve o acúmulo de plano de 
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pagamento de débitos com outros objetos já previstos (negociação acerca de garantias) ou não 

(imprevista, como a ora explanada) na regulamentação do NJP. 

 

3.4.1.1 Plano de pagamento de débitos como objeto de negócio jurídico processual atípico 

 

Dentre as hipóteses de negócios jurídicos processuais atípicos previstos no artigo 190 

do Código de Processo Civil, o plano de amortização de débito fiscal é a figura mais 

emblemática e a que mais vem sendo utilizada dada sua vantajosidade. Trata-se de modalidade 

que permite múltiplas possibilidades de negociação de pagamentos de maneira 

parcelada/escalonada e da forma que melhor atenda às partes acordantes, respeitados os limites 

regulamentares. 

Além de figurar como negócio jurídico processual por importar em alteração do 

procedimento processual ordinário, o instituto acaba por permitir e prever, com antecedência e 

cumpridas as condições estabelecidas, a extinção do crédito tributário. Nesse ponto, ao encerrar 

o litígio, o instituto aproxima-se muito da transação tributária, forma de resolução da 

controvérsia, com a diferença que naquele não há concessões recíprocas quanto ao direito 

material envolvido. 

Trata-se, pois, de um plano de pagamento do débito de maneira parcelada que terá como 

consequência a extinção do próprio crédito tributário. Seus efeitos irradiam-se para além do 

direito processual, atingindo também o próprio direito material. Nesse sentido, tratar-se-ia de 

verdadeira autocomposição que não importa, contudo, na redução do crédito tributário com o 

oferecimento de descontos. 

Já se questionou se seria mesmo o plano de pagamento de débitos um negócio jurídico 

processual, uma vez que a medida acaba por extinguir o crédito tributário. Mas, na medida em 

que o plano acaba por mudar o rito procedimental da execução fiscal, há, de fato, uma 

customização, uma alteração procedimental, que se encaixa exatamente no conceito de um 

negócio jurídico atípico trazido pelo art. 190 do Código de Processo Civil. 

Em que pese o negócio jurídico processual se tratar de um instrumento que não coloca 

fim ao litígio, a modalidade terá essa consequência, solucionando definitivamente a 

controvérsia mediante a liquidação do débito com o pagamento diferido no tempo. Nesse caso, 

“o negócio jurídico processual traz implicações de direito material”65. 

 
65 DIDIER JUNIOR, Fredie. Art. 190. Em CARNEIRO, Julia Silva Araújo. Possibilidade de negócio jurídico 

processual em matéria tributária: uma leitura da Portaria PGFN 360/19. In: Inovações na cobrança do crédito 

tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2-19, p. 210. 
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O plano de pagamento de débitos na esfera tributária se insere como negócio jurídico 

atípico ao gerar, ainda que de maneira imediata, a extinção do crédito tributário, diferentemente 

do negócio jurídico processual típico, que não tem esse objetivo. 

Quando se observam as diversas regulamentações existentes sobre o tema, percebe-se 

que alguns aspectos dos planos previstos não dizem respeito somente ao negócio jurídico 

processual em si, como instituto através do qual as partes podem flexibilizar e customizar o 

procedimento da melhor maneira possível, mas também ao próprio direito material, como a 

confissão das dívidas incluída e a renúncia com resolução de mérito de ações, exceções ou 

defesas que tenham por objeto as obrigações indicadas para pagamento. 

Em resumo, o plano de amortização de débito fiscal tem a atipicidade como seu 

fundamento, na qual as próprias partes estabelecem um novo fluxo processual, que importará 

não somente na customização procedimental conforme as condições que melhor lhes atenda, 

mas também na futura extinção do próprio crédito tributário. 

 

 3.4.2 Plano de garantias para aceitação, substituição, levantamento e execução de garantias 

em execuções fiscais 

 

O plano de garantias vem disposto no inciso II do art. 1º da Portaria SubG-CTF 

n.º 14/2021, sendo previsto para a aceitação, substituição, levantamento e execução de garantias 

em execuções fiscais. 

Embora o dispositivo se refira a “execuções fiscais”, entendemos que a hipótese pode 

ser aplicável também às ações antiexacionais para garantir, por exemplo, que uma certidão de 

dívida ativa (CDA) ainda não ajuizada possa ensejar a emissão de certidão positiva com efeito 

de negativa. Importante observar que a celebração de NJP, por si só, não autoriza a expedição 

de certidão positiva com efeito de negativa, conforme determina o artigo 16, § 2.º, da portaria. 

A garantia das dívidas é de rigor, e o procedimento deve observar o disposto nos artigos 

205 e 206 do CTN66. As garantias podem ensejar ou não a suspensão da exigibilidade do crédito 

 
 
66 Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 

certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias 

a identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere 

o pedido. 

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida 

dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja 

suspensa. 
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tributário, a depender se tratar de depósito integral nos autos, ou somente a suspensão 

temporária do andamento processual no que concerne à execução forçada, se houver outra 

matéria em discussão. Nessa hipótese, a garantia oferecida deve “cobrir” integralmente a dívida 

tributária. 

O plano de garantias pode ter por objeto o oferecimento de garantias, ou a substituição 

de outras garantias já eventualmente oferecidas, dos débitos incluídos em plano de pagamento 

de débitos, pois, como já visto, a portaria exige que a oferta de garantias cubra o total dos 

débitos envolvidos no plano de pagamento de débitos, ou ainda pode subsistir como objeto 

único de um NJP. Não são raros os casos nos quais as garantias oferecidas pelo contribuinte se 

tornam objeto de discussão judicial, seja para possibilitar a emissão de certidão positiva com 

efeito de negativa, seja para sustentar a oposição de embargos à execução, ou ainda para 

permitir a obtenção de medida liminar em ações antiexacionais. 

Em todos esses casos, além da discussão jurídica relativa ao direito material 

propriamente dito, exsurge a disputa subjacente, que é o oferecimento ou substituição de 

garantias, que pode ser o objeto de NJP por si só. 

Comumente, o valor da garantia resulta em debates nos autos judiciais, seja em razão da 

discordância com o valor do bem (se o caso), seja com relação à incerteza acerca da 

integralidade da garantia em relação ao valor da dívida. Em casos tais, os prazos se estendem 

nos processos judiciais, com um sem-número de intimações para cada parte se manifestar, 

redundando em meses para se resolver uma questão que sequer é a principal a ser resolvida. 

O NJP envolvendo o oferecimento ou a substituição de garantias representa ótima 

oportunidade para abreviar o andamento do processo judicial, seja como preparatório para 

posterior discussão judicial, seja para sustentar um plano de pagamento de débitos, do qual a 

apresentação de garantia é indissociável. 

Além disso, o oferecimento/substituição de garantias pode servir de sustentação ao 

plano de pagamento de débitos, caso em que deve seguir as diretrizes e a ordem de preferência 

estabelecida no artigo 22 da Portaria n.º 14/2020. 

O plano de garantias, assim como faz a Lei de Execuções Fiscais no art.1167, estabelece 

uma ordem de preferência na aceitação de garantias, que podem ensejar diferenciação, 

inclusive, na quantidade de parcelas permitidas pela Fazenda Pública ao contribuinte. 

 
67 Art. 11 - A penhora ou o arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:  

I - dinheiro; 

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;  

III - pedras e metais preciosos; 

IV - imóveis; 



66 

  

Com efeito, o art. 19 da portaria dispõe que o plano de pagamentos pode conter até 60 

(sessenta) meses, o que não significa que assim o será, uma vez que o art. 20 da portaria 

determina que o plano é aceito mediante a análise de alguns aspectos, dentre os quais se 

encontra o plano de garantias. Logo, as garantias oferecidas influenciam o teor do plano de 

pagamento de débitos. 

Em que pese a ordem de preferência estabelecida, a portaria modernizou o rol disposto 

na LEF, trazendo uma relação mais próxima da realidade atual e que atende melhor aos 

interesses da Fazenda Pública. 

Assim, a portaria traz a seguinte ordem de preferência: I – depósito em dinheiro; II – 

carta de fiança bancária; III – seguro-garantia; IV – recebíveis, integrais ou em porcentagem 

fixa, desde que tenham previsão de realização nos 12 (doze) meses seguintes à assinatura do 

termo respectivo e que sejam: a) decorrentes de créditos específicos, inclusive pagamentos 

mensais de cliente determinado, provados por título de crédito ou contrato; b) decorrentes das 

vendas em geral ou de mercadorias e serviços; V – imóveis do devedor, responsável ou terceiro 

ofertante, com laudo de avaliação judicial com menos de 1 (um) ano, se aceitos pelo Procurador 

oficiante no processo em que constituída a penhora; VI – aeronaves e navios registrados em 

nome do devedor, responsável ou de terceiro ofertante; VII – outros bens e direitos, obedecida 

a ordem legal de preferência prevista pelo art. 11 da LE, desde que a penhora tenha sido aceita 

pelo Procurador oficiante no processo em que constituída e previsto que a avaliação e 

constatação, nos termos da legislação processual, constem de laudos com menos de 1 (um) ano 

da data de assinatura do termo; VIII – garantia fidejussória apresentada pelos sócios ou 

administradores do devedor, vedada a aceitação de carta de garantia fidejussória. 

De fato, as cartas de fiança bancária e seguro-garantia são os bens mais oferecidos na 

atualidade, encontrando-se de longe dentre as garantias que melhor asseguram a Fazenda 

Pública, com exceção ao depósito do montante integral, porque constituídas por instituições 

com lastro financeiro. 

Por essa razão, a portaria prevê que a aceitação das garantias enumeradas nos incisos IV 

a VII possa ser condicionada à sua substituição por aquelas (depósito do montante integral, 

carta fiança e seguro-garantia), de maneira a melhorar a qualidade da penhora, dotando o 

negócio jurídico processual de garantias com maior liquidez. 

 
V - navios e aeronaves; 

VI - veículos; 

VII - móveis ou semoventes; e  

VIII - direitos e ações. 
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No que diz respeito ao oferecimento de imóveis, a portaria prevê a necessidade de 

apresentação de laudo de avaliação com até um ano de elaboração, condicionando ainda a sua 

aceitação pelo Procurador oficiante em um dos processos integrantes do negócio jurídico 

processual. O dispositivo procura impedir que sejam “superfaturados” os imóveis oferecidos 

em garantia, seja por desconhecimento ou incapacidade técnica para sua avaliação, seja por má-

fé na valoração, bem como que imóveis anteriormente bem reputados, mas expostos à 

degradação, ainda recebam a mesma avaliação de anos anteriores. A exigência é necessária 

porque o valor aparente pode não corresponder ao seu valor real. O conhecimento do mercado 

no qual o imóvel se encontra inserido é de extrema relevância para sua avaliação, tanto quanto 

sua metragem ou característica, o que pode não corresponder ou superar a expectativa das 

partes. 

Note-se que a rescisão do NJP não implica a liberação das garantias e penhoras 

realizadas, o que se revela de extrema importância para assegurar o pagamento das parcelas do 

plano de pagamento de dívidas. A portaria condiciona a liberação das garantias à quitação da 

obrigação garantida. Nesse ponto, entendemos que a regulamentação poderia ter sido mais 

complacente com os contribuintes para admitir a liberação das garantias à medida em que parte 

dos pagamentos fosse realizada, ainda que eventualmente em blocos e sempre na ordem 

decrescente de preferência. 

A admissibilidade da liberação gradual de garantias evitaria que determinados bens 

ficassem gravados por mais tempo que o necessário, liberando-os ao contribuinte para que possa 

alocá-los da maneira mais conveniente aos seus negócios. 

 

3.4.2.1 Penhora de recebíveis 

 

O artigo 22 prevê, no inciso IV, como uma das garantias integrantes do plano de 

garantias, a penhora de recebíveis, integral ou em porcentagem fixa, desde que tenha revisão 

de realização nos 12 meses seguintes ao termo do NJP, dispondo que esses recebíveis podem 

advir de créditos específicos ou de vendas e/ou serviços em geral. 

A regulamentação acabou por normatizar a praxe da penhora do faturamento68, a atender 

aos anseios dos contribuintes. A portaria não considerou a penhora de recebíveis como forma 

 
68 Como exposto anteriormente: “É importante notar que a portaria regulamentou uma praxe muito utilizada no 

passado, mas que ficou vedada por um longo período de tempo no âmbito da instituição, que é a penhora sobre o 

faturamento, ou, conforme a regulamentação, penhora sobre parte do faturamento, já que restringe a penhora sobre 

recebíveis”. 
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por si só de plano de pagamento de débitos ou parte integrante de um plano de pagamento de 

débitos, mas como garantia dos débitos incluídos no plano de pagamento, de acordo com a 

ordem de preferência lá estabelecida. 

A previsão da penhora de recebíveis no rol de garantias traz alguma confusão, porque 

na medida em que a proposta do contribuinte é realizar o pagamento dos débitos incluídos no 

negócio jurídico processual com os recebíveis, não está mais a se falar em garantia de um PPD, 

mas em uma forma própria de pagamento “parcelado” do débito, um próprio plano de 

pagamento, cuja aceitação estará condicionada à demonstração de uma real expectativa de 

recebimento, com a apresentação de faturas, notas de empenho, contratos e/ou outros 

documentos que comprovem a provável entrada de caixa que sustente o parcelamento. 

Obviamente, a hipótese não prescindiria da apresentação de garantias, nos mesmos 

moldes do PPD, mas seria o principal mote da celebração do negócio jurídico processual. Para 

além da sua existência como objeto de NJP, com uma característica de generalidade, 

aumentariam as possibilidades de negociação considerando-se a variação do faturamento. 

Por fim, a previsão poderia adotar um modelo de “controle” dessa forma de constrição, 

com a indicação de um administrador ou depositário para exercer o encargo, e que deverá 

apresentar comprovação mensal do valor do faturamento e a correspondente porcentagem 

depositada, eventual revisão da situação econômico-financeira da empresa que venha a alterar 

a situação anteriormente estabelecida, entre outros encargos que se vislumbrem necessários. 

 

3.4.3 Reunião de execuções fiscais 

 

A reunião de execuções fiscais, já prevista no artigo 2869 da Lei de Execuções Fiscais, 

“procurou tornar mais adequado e eficiente o procedimento de cobrança de dívida ativa 

tributária ou não tributária por parte da Fazenda Pública”70. 

O dispositivo funda a reunião das execuções fiscais na conveniência da unidade da 

garantia da execução e tem como premissa a identidade do devedor, como citam Alexandre 

Freitas Câmara e Marco Antonio Rodrigues na obra citada. 

 
69 Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar 

a reunião de processos contra o mesmo devedor. 

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição. 
70 CÂMARA, Alexandre Freitas; RODRIGUES, Marco Antonio. A reunião de execuções fiscais e o NCPC: por 

uma filtragem à luz das normas fundamentais. In: Coleção Repercussões do novo CPC. Coordenador Fredie 

Didier Jr. Processo Tributário. Coordenadores Cassio Scarpinella Bueno e Marco Antonio Rodrigues. Editora Jus 

Podivm. 2016. p. 21/31. 
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A reunião de execuções fiscais aperfeiçoa a prestação jurisidicional, gerando economia 

processual, na medida em que um só juízo, conhecedor da relação entre as partes, tem melhores 

condições de julgamento, além de segurança jurídica, ao evitar a prolação de decisões 

conflitantes nos diferentes processos. 

Atualmente, a previsão vai muito além da sua fundamentação. Com a inserção do 

princípio da eficiência na Constituição Federal de 1988, através da Emenda Constitucional 

n.º 19/1998, o dispositivo da LEF passou a ter muito mais sentido. 

A reunião de execuções fiscais é medida de gestão processual que vem, justamente, 

revelar o princípio da eficiência, ao trazer maior efetividade às execuções fiscais e contribuir 

para reduzir a duração dos processos e que, ao final, integra também o princípio do acesso à 

justiça, tão caro ao direito. 

A reunião das execuções fiscais, como negócio jurídico processual, acata ainda os 

princípios da cooperação e boa-fé, instituídos pelos artigos 5.º e 6.º do novo código processual 

civil, na medida em que há necessidade de concordância e atuação conjunta das partes para sua 

celebração. 

A reunião de processos evita que diversos atos processuais venham a ser realizados 

repetidas vezes em cada um dos processos. No que diz respeito ao oferecimento de garantias, a 

reunião de processos pode permitir que uma só garantia abranja mais de uma execução fiscal, 

caso seu valor supere a uma só dívida. 

A reunião de processos ainda pode ser conjugada a outro negócio jurídico processual, 

que é aquele que versa sobre produção de prova pericial, escolha de perito e pagamento de 

expert, inserido no rol do art. 1º de objetos da Portaria n.º 14/2021. 

É que, em se tratando de processos cujas dívidas tenham a mesma controvérsia passível 

de submissão a prova pericial, a produção de uma única prova poderia servir ao deslinde de 

todas as causas que envolvam as mesmas partes, reduzindo vultosos custos e tempo. A produção 

unificada de provas representaria hialina expressão do princípio da eficiência. 

A portaria prevê expressamente que as execuções fiscais possam ser reunidas quando 

incluídas em plano de pagamento de débitos desde que seja recomendável sua união. E o que 

se entende por recomendável? A recomendação se traduz na justificativa para sua reunião, 

fundada no princípio da eficiência, que no caso é satisfazer o crédito público com a menor 

onerosidade possível ao devedor71, como exemplificam Alexandre Câmara e Marco Antonio 

 
71 Nas palavras de Alexandre Freitas Câmara e Marco Antonio Rodrigues: “Por isso, a unidade da garantia da 

execução fiscal, a justificar a reunião dos processos executivos, deve estar fundada na eficiência dos processos em 

questão, visando à satisfação do crédito do exequente, mas não apenas protegendo a menor gravosidade da 
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Rodrigues para justificar a reunião de doze executivos fiscais: a penhora de faturamento da 

empresa no percentual de 10% em cada um dos processos separadamente inviabilizaria a 

continuação da própria empresa, já que as penhoras ultrapassariam seu faturamento total. A 

reunião de todas essas execuções fiscais efetivando a penhora no percentual em relação a sua 

soma persegue a satisfação do crédito tributário e, ao mesmo tempo, não inviabiliza a 

continuação da sociedade empresária. 

Para tanto, o NJP envolvendo a reunião de processos e a penhora de faturamento 

conjugaria ainda um terceiro objeto, que é o oferecimento de garantia no valor integral das 

dívidas das doze execuções fiscais72. 

As execuções deverão ser reunidas no juízo no qual a instrução e a garantia da execução 

fiscal estiverem mais adiantadas, aplicando-se subsidiariamente o artigo 59 do CPC, que dispõe 

que, em caso de serem reunidos os processos, essas deverão ocorrer naquele no qual o registro 

ou a distribuição da petição inicial tenha ocorrido primeiro, por tornar prevento o juízo. 

Por fim, segundo o parágrafo único do art. 26 da portaria, o indeferimento de reunião de 

execuções não será objeto de agravo, conforme já “determina” a Súmula 515 do STJ73. 

Embora enseje eficiência, segurança jurídica e economia processual, a decisão sobre a 

reunião de execuções fiscais cabe ao magistrado, que, diante do seu juízo de discricionariedade, 

pode indeferir o pedido, ainda que acordado por ambas as partes, e tanto é assim que o Superior 

Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento na Súmula 515. 

De acordo com esse entendimento, portanto, o negócio jurídico processual, nesse caso, 

dependerá da aquiescência do Juízo. Murilo Teixeira Avelino74 explica que há negócios 

jurídicos processuais nos quais a manifestação do magistrado é necessária para o 

aperfeiçoamento do negócio processual: 

 

Sem a emissão volitiva do Juiz, o ato não está apto a superar o plano de validade. 

Tratam-se, pois, de negócios processuais plurilaterais, ou seja, que exigem a 

manifestação de vontade válida das partes e do magistrado. Atua o Juiz, então, como 

sujeito do ato; sem sua participação não há de se falar em negócio jurídico processual 

válido. 

 

 
execução, consagrada no artigo 805 do CPC”. 
72 CÂMARA, Alexandre Freitas; RODRIGUES, Marco Antonio. A reunião de execuções fiscais e o NCPC: por 

uma filtragem à luz das normas fundamentais. In: Coleção Repercussões do novo CPC. Coordenador Fredie 

Didier Jr. Processo Tributário. Coordenadores Cassio Scarpinella Bueno e Marco Antonio Rodrigues. Editora Jus 

Podivm. 2016.p. 28/29. 
73Súmula 515 do STJ. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor constitui faculdade do Juiz.  
74 AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face dos negócios jurídicos processuais – já uma 

releitura. In: CABRAL, Antonio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coords). Coleção Grandes Temas do 

novo CPC. vol. 1. Salvador: JusPodivm, 2016, 4 ed., p. 426.  
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Ao estabelecer que a decisão do juiz não é objeto de recurso, a portaria acaba por atender 

ao comando do Tribunal Superior, impedindo que nova discussão seja iniciada, o que iria de 

encontro a um dos objetivos do NJP. Obviamente, o indeferimento deve vir adequadamente 

fundamentado nos termos do que dispõe o art. 489, §1º, do CPC, pois do contrário entendemos, 

sim, ser passível de interposição de agravo de instrumento, como autoriza o artigo 1.015, 

parágrafo único75, do novo Código de Processo Civil. 

 

3.4.4 Prazos processuais, incluindo a calendarização 

 

Trata-se de negócio jurídico processual típico trazido pelo Código de Processo Civil de 

2015 no artigo 191, que permite a fixação de datas para a realização dos atos processuais76.  

A novidade diz muito sobre a definição do próprio instituto jurídico consistente na 

customização da cobrança. A calendarização permite que as partes, em comum acordo, 

estabeleçam a ordem e os prazos processuais da maneira que melhor lhes aprouver, 

diferentemente da previsão procedimental trazida pela lei, com fundamento, também, na 

cláusula geral de negociação do art. 190 do CPC/2015. 

Através de acordo, as partes estabelecem um novo cronograma, uma nova agenda para 

cumprimento dos atos processuais, sejam eles postulatórios, instrutórios, decisórios ou, em se 

tratando de execução fiscal, mesmo os executivos77. 

Embora a regulamentação do NJP nada fale, o código de processo civil dispensa a 

intimação das partes para os atos processuais agendados, porque de antemão as partes já 

possuem ciência da sua data, vinculando as partes e o Juiz para seu cumprimento78. 

 
75 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: 

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de 

liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. 
76 Nas palavras de Trícia Navarro Xavier Cabral: “O calendário processual é o modelo de flexibilização voltado 

exclusivamente para que as partes e o Juiz estabeleçam um cronograma sobre o procedimento a ser adotado, 

fixando os prazos específicos ou preestabelecendo datas de cumprimento dos atos processuais. Trata-se, pois, de 

espécie de modificação do procedimento que ocorre por ato conjunto das partes e do Juiz”. CABRAL, Trícia 

Navarro Xavier. Reflexos das convenções em matéria processual nos atos judiciais In: CABRAL, Antônio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 4. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 

363. 
77 Para Leonardo Carneiro da Cunha (2019, p. 68), o calendário processual geralmente se relaciona com a prática 

de atos instrutórios, como aqueles relativos à prova pericial. Mas, segundo o autor, a calendarização também pode 

ter por objeto a prática de atos postulatórios, como as razões finais, os atos decisórios ou até mesmo executivos 
78 Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais, quando 

for o caso. 

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos 

excepcionais, devidamente justificados. 

§ 2.º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas 

tiverem sido designadas no calendário. 
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Em que pese o Código de Processo Civil assim o prever, entendemos que as partes 

envolvidas, incluído aí o Magistrado, podem prever a realização de intimação para a prática dos 

atos processuais, já que não há qualquer prejuízo às partes. Contudo, perder-se-ia parte dos 

benefícios da previsão, que é evitar que dias de prazo sejam “perdidos” para a movimentação 

processual. 

No que diz respeito a quem se referem as partes, há quem defenda que se trata de negócio 

jurídico bilateral, não sendo o juiz parte dessa relação79. Nesse caso, sua participação não iria 

além do mero controle de legalidade do negócio entabulado, quando da sua homologação. 

De outro lado, há entendimento em sentido contrário, pelo qual o juiz é integrante da 

relação jurídica processual, sendo sua vontade essencial para a realização do negócio jurídico 

processual envolvendo calendarização ou flexibilização das regras procedimentais, tratando-se 

de negócio jurídico plurilateral80. 

Seja qual for o entendimento, o fato é que os prazos relacionados aos atos praticados 

pelos juízes são prazos impróprios. Caso o agendamento envolva atos processuais a serem 

praticados pelo Magistrado, embora não haja consequências para seu descumprimento, sua 

observância é de extrema importância para o cumprimento da calendarização, sob pena de o 

acordo perder seu sentido. Por essa razão, entendemos que sua concordância é primordial para 

o sucesso do negócio jurídico processual. 

Segundo a portaria, a calendarização permite a diminuição do tempo de trâmite do 

processo na fase instrutória, ao prever a prática concomitante, mas não conjunta, dos atos 

processuais81. O dispositivo autoriza que os prazos sejam cumpridos pelas partes ao mesmo 

tempo, e não de maneira sucessiva, como normalmente acontece, o que contribuiria para a 

redução do tempo de trâmite do processo. 

Mas não é somente essa previsão a responsável pela redução da duração do processo: a 

desnecessidade de intimação das partes e o próprio agendamento das datas para a prática dos 

atos processuais são fatores que contribuem para a diminuição do tempo de trâmite do processo. 

 
79 Segundo o Professor Flavio Luis Yarshell (2019, p. 97), “A participação do juízo não vai substancialmente além 

do que já ocorre em relação ao controle do negócio jurídico processual; e nem poderia. Ainda que ele esteja 

autorizado a incentivar as partes e até sugerir a composição do calendário, rigorosamente ele não é parte do negócio 

[...]”. 
80 “É negócio processual típico, celebrado entre o Juiz e as partes e, se for o caso, intervenientes. A vontade do 

Juiz, expressa no exercício da discricionariedade que lhe confere o dispositivo, é essencial para que se aperfeiçoe 

o negócio jurídico. Do contrário, como vincular o Juiz ao calendário?” (CUEVA, 2019, p. 548). 
81 Art. 2.º. O NJP poderá calendarizar o processo, na fase de instrução, para diminuir seu tempo de trâmite, 

prevendo a prática concomitante, mas não conjunta, dos atos processuais. 
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O agendamento das datas permite que as publicações, as esperas para decorrência dos prazos e 

outros sem-número de dias perdidos concorram para a improdutiva dilação de prazos82. 

A portaria prevê que “A calendarização não poderá diminuir os prazos da Fazenda, 

exceto aqueles da fase de instrução”. Ao assim dispor, a portaria impõe um limite ao que pode 

ser acordado entre as partes, que é, em síntese, o prejuízo à Fazenda Pública. Os motivos que 

servem à previsão do aumento dos prazos processuais à Fazenda Pública são os mesmos que 

aqui servem de fundamento à previsão: o interesse público e o volume excessivo das bancas 

judiciais dos Procuradores dos Estados. 

Enfim, a calendarização é importante instrumento trazido como novidade pelo Código 

de Processo Civil de 2015, dotando as partes de maior autonomia de vontade para, de maneira  

cooperativa83, gerenciar os processos nos quais são partes84. 

  

3.4.5 Delimitação das questões de fato e de direito 

 

O artigo 1º da Portaria SubG-CTF traz a delimitação das questões de fato e de direito 

com um dos objetos do negócio processual civil no âmbito do Estado de São Paulo. O objeto 

não possui equivalente na esfera federal, mas já é previsto expressamente como negócio jurídico 

processual típico no artigo 373, § 2.º, do Código de Processo Civil85. 

 
82 O autor Eduardo José da Fonseca Costa resume muito bem a rotina de tempo “perdido”, mas 

inquestionavelmente ainda imprescindível, nos cartórios judiciais: “A prática permite que se abandone, p. ex., a 

utilização de publicações sucessivas. O término de um prazo para o autor já deflagra, automaticamente, o prazo 

superveniente para o réu. Isso evita os chamados “buracos negros” (black holes), isto é, os lapsos inúteis de tempo 

perdidos com juntada de petição, conclusão dos autos ao juiz, para despacho em gabinete, lavratura e assinatura 

do despacho do juiz, devolução dos autos pelo gabinete à serventia judicial (cartório ou secretaria), remessa do 

despacho à publicação e, imprensa, certificação da publicação nos autos e retirada dos autos pela parte interessada 

para o cumprimento do ato pertinente”. COSTA, Eduardo José da Fonseca. Calendarização processual. In: 

CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 4. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2019, p. 548. 
83 No sentido do que dispõe o art. 6.º do NCPC: Art. 6.º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
84 “Trata-se de um novo paradigma voltado a um modelo de gerenciamento de processos que rompe com o 

monopólio do juiz na condução do processo e enseja a gestão compartilhada do procedimento.” CUEVA, Ricardo 

Villas Bôas. Flexibilização do procedimento e calendário processual no Novo CPC. In: CABRAL, Antônio do 

Passo; NOGUEIRA, Pedro Henrique (coord.). Negócios processuais. 4. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 

538. 
85 Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização do processo: 

[…] 

2.º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito 

a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. 
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O Código de Processo Civil de 2015, baseado no modelo cooperativo de processo 

inserto no artigo 6.º, rompeu com o paradigma anterior ao permitir que as partes delimitem de 

maneira consensual as questões de fato e de direito relevantes para a decisão de mérito. 

A delimitação das questões de fato e de direito é uma das providências realizadas na fase de 

saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, consistente em sanear, organizar e 

eventualmente resolver eventuais questões que ficaram pendentes no decorrer do processo, 

providências essas previstas nos incisos I a V do dispositivo86. 

Pela tradição, a providência era de atribuição do Magistrado. Com o código processual 

de 2015, a previsão do § 2.º do art. 357 permitiu que as partes convencionem sobre as questões 

a que se referem os incisos II a V do caput, tratando-se, portanto, de verdadeiro negócio jurídico 

processual típico. 

O § 3.º87 do dispositivo oportunizou ao juiz convidar as partes para integrar ou esclarecer 

suas alegações em audiência de saneamento, em claro movimento direcionado ao 

cooperativismo. 

A portaria SubG-CTF n.º 14/2021 vedou a ampliação da questão fática definida pela 

parte, bem como a possibilidade de dar à causa contornos diversos do que o autor conferiu na 

inicial. Assim, a normativa impede que questões outras sejam colocadas à disposição para 

julgamento sem necessidade, o que representaria grande risco para a Fazenda Pública. 

Mesmo que não previsto, há uma limitação implícita à permissão da portaria: as 

convenções não podem ensejar disposição de direito material. O reconhecimento de uma certa 

dose de autonomia de vontade para delimitar as questões de fato e de direito não permite que 

os direitos indisponíveis sejam objeto de renúncia e de consequente negociação. 

A disposição do objeto no art. 1º da portaria, portanto, em que pese não se tratar de 

novidade, veio permitir que a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, por meio dos seus 

Procuradores, celebre negócio jurídico processual nesse sentido. 

 
86 Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização do processo: 

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; 

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova 

admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; 

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência 

de instrução e julgamento. 
87 Art. 357 […] 

§ 3.º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para 

que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará 

as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. 
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A previsão na regulamentação é extremamente importante e necessária para autorizar 

os operadores a se imiscuírem nessa seara, uma vez que ao administrador público só é dado 

fazer o que a lei autoriza. Embora já tenhamos passado por essa discussão, concluindo que 

algumas previsões genéricas são necessárias para permitir um maior grau de negociação, o fato 

é que disposições desse tipo, que ao final importarão para a resolução da questão de mérito 

discutida nos autos, não prescindem de autorização para a própria segurança do Procurador 

envolvido diante do poder hierárquico e correcional da instituição. 

 

3.4.6 Produção de prova pericial, escolha de perito e forma de pagamento do expert 

 

A Portaria n.º 14/2021 estabelece que a produção de prova pericial, escolha de perito e 

sua forma de pagamento também possam ser objeto de negócio jurídico processual. Trata-se de 

NJP intimamente ligado à hipótese antecedente (de delimitação das questões de fato que serão 

objeto de prova) e da calendarização do procedimento. 

Trata-se da possibilidade de as partes, em comum acordo e com ou sem a participação 

do Magistrado (mas sujeito a sua homologação), disporem sobre como, onde e quando a prova 

pericial terá lugar, sobre o perito que elaborará o termo técnico e como e por quem será custeada 

a prova. 

As partes podem delimitar as questões de fato que deverão servir de base à produção da 

prova e marcar com antecedência as datas de produção, apresentação do laudo e manifestação 

final das partes, que pode ocorrer de maneira concomitante ou não, como prevê o artigo 2.º da 

citada portaria. Nesses casos, outros objetos se encontram atrelados à questão da produção da 

prova pericial. 

Além disso, a celebração de negócio jurídico processual envolvendo a produção de 

prova pericial pode ser conjugada à previsão de reunião de processos que se encontram na 

mesma fase processual de produção de prova e que tenham os mesmos fatos como suporte à 

cobrança da dívida ativa, como ocorre, por exemplo, com execuções fiscais cuja cobrança se 

funda em CDA arrimada em AIIM. 

Nesses casos, muitas das vezes as lavraturas são suportadas pelos mesmos fundamentos 

em diversos executivos fiscais envolvendo as partes, como, por exemplo, nos casos de discussão 

de industrialização por encomenda ou nos casos em que há necessidade de se verificar se 

determinado “item” se encontra inserido na lista de serviços da Lei Complementar n.º 116/03, 

que dispõe que os serviços constantes naquela lista são fatos geradores de Imposto Sobre 

Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal. 
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Ademais, nesses casos, para além da questão de direito, há necessidade de instrução 

probatória, que se repete em diversos processos com as mesmas partes. Dessa forma, a 

utilização de uma só prova que servisse a todos ou parte dos processos com as mesmas partes 

e mesmo fundamento significa redução de custos e tempo, medida que atende à busca da 

racionalização e eficiência da cobrança. A produção unificada de prova para processos 

repetitivos representaria inquestionável redução de tempo e custos para ambas as partes. 

Poderia o Magistrado indeferir um acordo das partes acerca da produção da prova ou 

mesmo sobre o pagamento do expert? Ou, indo mais além, indeferir um pedido de uma parte 

sobre o qual a parte contrária concorde? 

Tomamos como exemplo um caso ocorrido no âmbito de uma ação anulatória na qual o 

pedido fora julgado parcialmente procedente somente para declarar que os juros cobrados pela 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo deveriam se limitar à Selic, em vez daqueles fixados 

pela Lei Estadual 13.91/09. No decorrer da execução para cumprimento do julgado, as partes 

discordaram acerca do modo de realização dos cálculos, trazendo cada uma a sua versão do que 

entendia correto. A questão a ser resolvida por meio de nomeação de um expert ensejaria 

cálculos contábeis acerca de juros, sem grande complexidade, portanto. 

O Magistrado nomeou perito de sua confiança, que cobrou pelos cálculos cerca de R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), valor muito superior à diferença encontrada pelas partes, 

que não ultrapassava cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais). Ou seja, a realização da prova 

pericial demandaria mais custo do que benefício. 

A Fazenda do Estado de São Paulo requereu a redução dos custos, tendo em vista a 

simplicidade dos cálculos, com o que a parte contrária concordou, além de propor abrir mão da 

diferença apontada. O juiz, contudo, indeferiu o pedido, determinando a realização da perícia e 

o pagamento das custas no valor fixado, indo de encontro ao interesse das partes. 

A situação ainda se mostrou mais gravosa porque as partes envolvidas possuíam mais 

de uma dezena de processos que se encontravam na mesma situação e no mesmo estágio, e, 

mesmo contra a vontade das partes, determinou-se a realização de prova com aquele custo para 

cada um dos processos existentes. 

Ora, embora não existisse a previsão de negócio jurídico processual, a decisão beirava 

o absurdo, e já naquela oportunidade poderia ter sido dada maior voz à vontade das partes, com 

base no artigo 190 do CPC. Mas, tendo em vista que não havia força nem autorização específica 

no âmbito da instituição para que as partes pudessem entrar em contato e, de maneira 

cooperativa, realizar um negócio jurídico processual que envolvesse a produção de prova 
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técnica naquele processo e nos demais, o andamento processual seguiu o trâmite 

preestabelecido. 

Atualmente, com a autorização regulamentar, tanto o Procurador pode propor um NJP, 

conforme autoriza o art. 10 da portaria88, como está aberto a uma proposta da parte, o que não 

se vislumbrava naquele momento. A previsão da portaria, portanto, coloca em prática a busca 

pelo processo cooperativo, em tempo razoável, a fim de se obter uma decisão justa e efetiva, 

ainda que no campo da execução. 

Nos negócios jurídicos processuais, ao juiz cabe homologar o acordo entabulado pelas 

partes89, e, somente caso os requisitos de validade não estejam presentes, será possível eventual 

indeferimento do magistrado, que deverá ser motivado, expondo as razões de seu 

convencimento e fundamentado nos termos do que dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal. 

 

3.4.7 Elaboração e conferência de cálculos para liquidação da sentença 

 

Trata-se de negócio jurídico processual voltado à elaboração e conferência de cálculos 

para cumprimento da sentença, normalmente pela parte perdedora. O objeto está intimamente 

ligado à hipótese anterior, na medida em que esses cálculos demandam a nomeação de peritos 

contadores “do juízo”, além dos contadores e assistentes técnicos das próprias partes, conforme 

regramento próprio da instituição. Além da matéria controvertida — os cálculos em si —, pode 

haver discussão acerca do pagamento do perito, seja pelo valor estabelecido, seja pelo regime 

de pagamento. 

De qualquer modo, a portaria prevê expressamente que os negócios jurídicos 

processuais que tenham por objeto os incisos VI (produção de prova pericial, escolha de perito 

e forma de pagamento do expert) e VII (elaboração e conferência de cálculos para liquidação 

da sentença) não podem alterar o regime de antecipação do pagamento do expert pela parte, 

nem permite a utilização de assistentes e contadores não autorizados pela PGE. 

 
88 Art. 10. O Procurador oficiante no processo ou a Chefia da Unidade de Execução em que se situar a sede da 

parte podem apresentar, pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), propostas de NJP, juntando os documentos 

pertinentes na pasta digital do sistema eletrônico de acompanhamento processual. 
89 Como leciona Murilo Teixeira Avelino: “Além de tais hipóteses, o art. 190, parágrafo único, permite 

expressamente que o magistrado controle a validade das convenções sobre o procedimento, recusando-lhes 

aplicação em caso de invalidade ou abusividade”. AVELINO, Murilo Teixeira. A posição do magistrado em face 

dos negócios jurídicos processuais – já uma releitura. In: CABRAL, Antônio do Passo; NOGUEIRA, Pedro 

Henrique (coord.). Negócios processuais. 4. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 424. 
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O artigo 95 do CPC90 prevê que as próprias partes são responsáveis pelo pagamento dos 

assistentes técnicos que houver indicado, mas o dispositivo ainda dispõe que os honorários do 

perito nomeado pelo juízo ou a requerimento de ambas as partes devem ser antecipados pelas 

partes de maneira rateada. O dispositivo impede que negócio jurídico estabeleça que se carreie 

somente à Fazenda Púbica, por exemplo, o adiantamento da despesa. 

Por fim, o parágrafo único91 do artigo 4.º impõe limitação ao valor do pagamento do 

expert, que deve ser uma quantia razoável, comparativamente com a remuneração dos 

assistentes técnicos credenciados pela Procuradoria Geral do Estado. 

Com efeito, o valor fixado pelo perito quando da nomeação de ofício pelo juízo deve 

sempre se pautar pela razoabilidade e complexidade da perícia a ser elaborada. Ainda que não 

seja dado às partes decidir acerca do valor da remuneração, deve ser conferida a oportunidade 

para se manifestarem, em observância ao princípio do contraditório. 

Porém, quando se tratar de negócio jurídico processual, cabe ao Procurador observar 

comparativamente a tabela de pagamentos de peritos da PGE, disciplinada internamente, para 

entabular acordos que envolvam a nomeação e remuneração de expert. 

 

3.4.8 Cumprimento de decisões judiciais 

 

O cumprimento de decisões judiciais também pode ser objeto de negócio jurídico 

processual e vem previsto expressamente tanto no âmbito do Estado de São Paulo, no inciso 

VIII do art. 1º da Portaria SubG-CTF n.º 14/2021, como no campo federal, por meio do art. 1º, 

inciso I, da Portaria PGFN n.º 360/18. 

Dentro desse objeto, diversos negócios jurídicos processuais podem ser realizados. Com 

efeito, é possível prever sua celebração para acordar a forma e o momento no qual o 

cumprimento da decisão judicial se dará. Nesse último caso, o negócio jurídico processual 

poderá aliar dois objetos: o cumprimento de decisão judicial e a calendarização. 

Outras possibilidades ainda podem ser previstas de antemão, como a conjugação do 

cumprimento de decisão judicial à forma da elaboração dos cálculos para liquidação da sentença 

ou ainda com a reunião de executivos fiscais. Desse modo, em todas as hipóteses de negócio 

 
90 Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito 

adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou 

requerida por ambas as partes. 
91 Art. 4.º […] 

Parágrafo Único. O Procurador, antes de apresentar a proposta de NJP, deverá obter aprovação da Chefia de 

Unidade de Execução em que se situar a sede da parte e ambos, quando o caso, dos Procuradores oficiantes em 

todos os processos afetados, mesmo que conexos, inclusive na hipótese do art. 55, § 2.º, do CPC. 
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jurídico processual vislumbramos um sem-número de oportunidades de conjugação de vários 

objetos que podem auxiliar a reduzir a litigiosidade. 

Por outro lado, ressalte-se que eventual negócio a ser entabulado para acordar acerca de 

cumprimento de decisão judicial não pode envolver providências a serem cumpridas por 

autoridades estranhas à Procuradoria Geral do Estado, dado o poder de ingerência da instituição 

sobre outras secretarias. Assim, o Procurador não possui autorização para celebrar negócio 

jurídico processual se a decisão judicial envolver o cumprimento de providência a ser tomada 

pela Secretaria da Fazenda, o que acontece no mais das vezes em se tratando de débito 

tributário. 

Dentre as diversas possibilidades a respeito do tema, vislumbram-se como exemplos a 

negociação acerca do cumprimento provisório da sentença, flexibilizando a exigência de 

trânsito em julgado quando parte da sentença não é objeto de interposição de recurso, ou ainda 

de diferimento do cumprimento de decisão judicial, postergando eventual pagamento para data 

futura quando há previsão de o contribuinte poder adimplir com a obrigação tributária. 

O cumprimento de decisão judicial, seja como objeto único, seja aliado a outras espécies 

de negócio jurídico processual, ganha relevância quando pensamos em ações coletivas 

envolvendo diversos beneficiários, ou ainda em ações individuais que demandarão providências 

semelhantes, mas específicas para cada um dentre uma enorme quantidade de processos. 

Tomem-se como exemplos os casos de ações que envolvem a discussão da inclusão da 

Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Diante da enxurrada de 

processos ajuizados pelos contribuintes que chegaram ao Judiciário, o tema (956) foi afetado à 

sistemática dos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos. 

Atualmente, o RE 1.041.816/SP ainda se encontra sem andamento, mas causa 

preocupação não só o teor da decisão, como também como serão cumpridas as milhares de 

sentenças dela decorrentes, seja ela favorável ou desfavorável à Fazenda Pública. 

Na hipótese de a tese do contribuinte ser vencedora, não haverá modo de a Procuradoria 

Geral do Estado atuar em cada um dos cumprimentos separadamente, verificando a correção 

dos cálculos e manifestando-se isoladamente em cada um, para após, verificar a correção das 

obrigações de pequeno valor (na maioria dos casos) ou dos precatórios expedidos. 

Do mesmo modo, também não vislumbramos como os Procuradores obteriam meios de 

elaborar um cumprimento de sentença com os respectivos cálculos de cada um dos processos 
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sobre o tema, recebendo impugnações diferentes e em datas diferentes à medida que as partes 

sejam intimadas para pagamento. 

Assim, vislumbramos como alternativa viável a celebração de um negócio jurídico 

processual por adesão, no qual seja determinada a forma de elaboração dos cálculos e 

apresentação, em que as partes poderiam aderir contribuindo para o cumprimento da decisão de 

maneira a facilitar o trâmite, reduzir a litigiosidade da relação estabelecida e diminuir o tempo 

de duração da execução. 

 

3.4.9 Procedimento de conversão de depósito em renda 

 

Trata-se de negócio jurídico processual que visa estabelecer um procedimento voltado 

ao levantamento de valores existentes em prol da Fazenda Pública, previsto no inciso IV do art. 

1º da Portaria SubG-CTF n.º 14/2021 e sem equivalente na esfera federal. 

Ao propor uma ação antiexacional ou quando citado em executivo fiscal, o contribuinte 

pode depositar o montante integral do débito para garantir o crédito tributário e assim obter a 

suspensão da sua exigibilidade, ou ainda a fim de possibilitar a oposição de embargos, na 

hipótese de se tratar de execução fiscal. 

Se da lide tributária decorrer decisão favorável ao contribuinte, esse poderá levantar o 

depósito efetuado em seu favor. Mas, se a decisão for favorável à Fazenda Pública, o depósito 

deverá ser convertido em renda para levantamento pela Fesp.  

De acordo com a Lei de Execução Fiscal92, o levantamento pelo contribuinte ou a 

conversão do depósito em renda à Fazenda Pública dependerão do trânsito em julgado da 

decisão. 

A previsão de negócio jurídico processual na portaria estadual vem possibilitar, 

portanto, que ajustes possam ser realizados a fim de permitir que a devolução do dinheiro ao 

contribuinte ou a entrega à Fazenda Pública ocorra em momento diferente daquele previsto 

legalmente. 

Sendo assim, seria possível celebrar um negócio jurídico processual prevendo-se o 

levantamento de depósito (ou de parte dele), tanto pelo Estado como pelo contribuinte, quando 

embora ainda não exista trânsito em julgado, com parte da decisão não sendo objeto de recurso, 

 
92 Art. 32 – Os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: 

[…] 

§ 2.º – Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao depositante 

ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo competente. 
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caso em que ocorrerá o cumprimento de parte da sentença, ou, ainda, na hipótese de eventuais 

valores depositados nos autos — seja pela própria parte, seja decorrente de penhora pelo sistema 

bancário — serem levantados para reduzir a dívida ou servir ao recolhimento inicial exigido na 

data da assinatura do termo do negócio jurídico processual, como prevê o inciso I93 do art. 21 

da Portaria SubG-CTF n.º 14/2021. 

Para além das hipóteses previstas, há muitas outras possibilidades ainda não 

vislumbradas, mas que podem ser utilizadas, inclusive vinculadas, a outras espécies de negócio 

jurídico processual ou até mesmo a “outros” métodos alternativos de solução de conflitos, como 

a transação. 

 

3.4.10 Parcelamento de honorários fixados em favor do Estado 

  

A última espécie de negócio jurídico processual trazida pela Portaria SubG-CTF 

n.º 14/2021, da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, prevê a possibilidade de se celebrar 

negócio jurídico processual no que concerne aos honorários fixados em favor do Estado, 

oportunizando ao contribuinte seu parcelamento, independentemente de haver um outro objeto 

de NJP subjacente. 

O objeto é aplicável às ações antiexacionais, uma vez que, nas execuções fiscais, os 

honorários são incluídos como encargo da CDA ou arbitrados provisoriamente pelo juiz quando 

ordena a citação, observando-se o percentual estabelecido no artigo 827 do Código de Processo 

Civil94. 

Dessa maneira, em caso de improcedência dos embargos à execução fiscal ou das ações 

anulatória ou declaratórias ajuizadas pelo contribuinte, há nova fixação de honorários 

advocatícios nos termos do regime estabelecido pelo art. 85 do CPC, que prevê, inclusive, a 

fixação de patamar quando a Fazenda Pública for parte da relação processual. Para esses casos, 

admite-se a possibilidade de parcelamento dos honorários devidos em favor do Estado, ou, 

como deveria ser, dos advogados públicos. 

 
93 Art. 21. O plano de pagamento de débitos poderá prever escalonamento, levando em conta o histórico processual 

do devedor e seu rating, apurado conforme Portaria SubG CTF n.º 27/2020, dentro das seguintes condições, sem 

prejuízo de outras que se verificarem no caso: 

I – recolhimento, na data de assinatura do termo, para devedor rating B, de 5% do valor total dos débitos incluídos 

no plano e 10% para devedor rating C, dispensado o recolhimento para devedor rating A [...]. 
94 Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado. 
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A portaria não estabelece parâmetros ou traz qualquer direcionamento, razão pela qual 

o parcelamento deve observar o princípio da razoabilidade, de forma a permitir que o 

contribuinte alcance a conformidade. 

 

3.5 Controle e publicidade dos negócios jurídicos processuais celebrados 

 

A Portaria SubG-CTF n.º 14/2020, no § 1º95 do art. 15, prevê que os negócios jurídicos 

processuais celebrados sejam comunicados à Subprocuradoria do Contencioso 

Tributário-Fiscal para compilação e publicidade. Trata-se de reafirmação do princípio da 

transparência, que deve pautar a atuação do administrador, trazendo segurança e certificando 

que os atos foram realizados de maneira incólume pelos operadores. 

A utilização do negócio jurídico processual deve sempre ser pautada pela obediência 

aos princípios da Administração Pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, para 

além dos objetivos do próprio instituto. 

A comunicação dos NJPs ao órgão superior estabelece um exercício de controle inicial 

pela própria Administração Pública quanto a eventual ilegalidade ou desobediência desses 

princípios constitucionais, conforme já enunciam as súmulas 34696 e 47397 do Supremo 

Tribunal Federal, para além do controle de legalidade já exercido pelo Poder Judiciário quando 

da necessária submissão do NJP à homologação, conforme prevê o artigo 17 da citada portaria. 

Além disso, a publicidade assegura o controle dos atos e acordos realizados pela 

Procuradoria Geral do Estado pelos próprios contribuintes e pelos outros órgãos de controle, 

como o Tribunal de Contas do Estado. A previsão traz inequívoca a pauta de transparência e 

cooperação da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para com os cidadãos, verdadeiros 

titulares do interesse público perseguido pela Administração. 

A divulgação dos negócios jurídicos processuais celebrados pode servir, ainda, como 

inspiração para maior aplicabilidade do instituto na seara estadual, que, como se verá, ainda não 

conseguiu “emplacar” o negócio jurídico processual, tanto no âmbito da própria instituição 

como dentre os contribuintes. 

 
95 Art. 15. O NJP será reduzido a termo que conterá, além de outros elementos ou informações julgadas necessárias: 

[…] 

§ 1º. O NJP celebrado será comunicado à SubG-CTF, para compilação e publicidade. 
96 Súm. 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. 
97 Súm. 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, 

porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 

direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 
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Ao ensejo, no § 2.º do mesmo dispositivo, a portaria estabelece que “o termo de NJP 

celebrado em causas repetitivas será divulgado como modelo da instituição, para ser utilizado 

em casos semelhantes”. A possibilidade de se utilizar de um NJP celebrado como modelo para 

outros em situação equivalente parece fazer querer nascerem os NJPs por adesão, nos quais as 

condições dos contribuintes se equivalem de maneira a autorizar que todos os contribuintes que 

se encontrem em dada situação e cumpram as condições minimamente exigidas possam celebrar 

NJP nos mesmos termos, caso no qual, como visto, o princípio da isonomia melhor se apresenta. 

A norma parece representar um início para se admitir uma aplicação mais genérica do 

instituto em casos nos quais um modelo possa servir de inspiração para outros que se seguirem 

nas mesmas condições, sem embargo do necessário prosseguimento do modelo “tradicional”, 

customizável ao caso concreto. 

Ainda não há disponibilização pública da compilação de NJPs celebrados no âmbito da 

PGE/SP, e o motivo para tanto é, ainda, a ausência de negócios jurídicos processuais já 

celebrados. 

 

4 SOLUÇÕES DE APRIMORAMENTO DO NJP EM SÃO PAULO 

 

O Estado de São Paulo, através da Procuradoria Geral do Estado, já mostrou que vem 

rompendo com o tradicional e anacrônico modo de solucionar os conflitos no âmbito da 

Administração Pública. Com a regulamentação do negócio jurídico processual e da transação 

tributária, alcançou-se a implementação da moderna pauta consensual no contexto do 

contecionso tributário-fiscal, o que já representa um avanço que não pode ser desprezado. 

É certo que, todas as vezes que novos procedimentos ou institutos são inaugurados, 

transcorrem-se várias “fases”, que vão da desconfiança inicial até sua implementação, para 

finalmente serem acomodados. Nesse período inicial da implementação do instituto no Estado, 

ainda se desconhecem todas as possibilidades e os efeitos práticos de sua celebração. 

Para além disso, por se tratar de novo instituto que se insere no âmbito da PGE, 

denota-se ainda excessivo apego aos exatos termos da norma instituidora, o que talvez seja 

mesmo necessário nesse período inicial. Somente a prática e a experiência deverão trazer mais 

segurança para que os Procuradores do Estado e contribuintes possam se utilizar do instituto 

com maior naturalidade, incorporando ideias e novos casos como fontes para criação de novas 

hipóteses, não previstas ainda na atual Portaria SubG-CTF n.º 14/2021. 

Aliás, a edição de seguidas portarias pela Procuradoria da Fazenda Nacional dá indícios 

de que, somente após a implementação das regras iniciais, é que as ausências de outras tantas 
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passam a exigir uma complementação. No Estado de São Paulo não é diferente: a alteração de 

normas e inclusão de outras são medidas que serão necessárias para aprimorar e desenvolver o 

instituto na prática, além de uma mudança de paradigma institucional. 

Nesse passo, o aprimoramento da portaria que autoriza o negócio jurídico processual no 

Estado de São Paulo passa por três frentes: a inserção de alguns objetos que não foram previstos, 

a alteração/inclusão de regras que oportunizariam maiores chances de celebração de negócio 

jurídico processual e, por fim, a busca de maior ativismo para a adoção de práticas consensuais. 

 

4.1 Proposta de inserção de objetos não abarcados na regulamentação estadual 

 

4.1.1 Negociação acerca da forma de constrição ou alienação de bens 

 

A Portaria SUbG-CTF n.º 14/2021 não previu a possibilidade de se celebrar negócio 

jurídico processual envolvendo a constrição ou alienação de bens em sede de execução fiscal, 

ou até antes de seu ajuizamento, mas com a concordância da Procuradoria, com a finalidade de 

servir ao pagamento do débito tributário, de forma integral ou como parte de um plano de 

amortização. 

O objeto já é previsto no âmbito da Fazenda Nacional, na Portaria PGFN n.º 742/18, 

que prevê, inclusive, que, a partir do momento no qual os bens são oferecidos em garantia em 

NJP, qualquer alienação de bens ou direitos deve ser comunicada à Fazenda Nacional. 

A inserção da previsão na portaria estadual acabaria por tornar a Fazenda do Estado de 

São Paulo interveniente na alienação de bens, ao anuir com a transação particular, representando 

importante medida que traz segurança para a Fazenda, para o contribuinte e para o adquirente 

do bem, resguardando-o de eventual alegação posterior de fraude. 

A medida assegura que os bens sejam alienados da maneira mais eficiente possível, 

possibilitando que se acorde quanto à forma ou o prazo para alienação dos bens oferecidos ou 

constritos nos autos. 

O maior exemplo de que tomamos conhecimento foi o negócio jurídico processual 

celebrado entre a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Santa Casa de Misericórdia de São 

Paulo, no qual não se obtinha êxito na alienação de imóvel, embora valoroso e de boa aceitação 

no mercado, em razão da penhora constante na matrícula. A partir do momento em que a União 

interveio no negócio e anuiu com a venda, obteve-se sucesso no negócio realizado. 

Vislumbramos a possibilidade de a alienação de imóveis, sobretudo na área 

comercial/empresarial, ser realizada diretamente pelo próprio contribuinte, que tem todo o 
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interesse de que a venda seja realizada no maior valor possível, ou mediante o auxílio de 

corretor especializado, que tem melhor conhecimento acerca do valor de mercado de bem e de 

como esse negócio pode se tornar mais atraente ao mercado. 

O maior valor eventualmente obtido em venda, após liquidado o débito objeto do 

acordo, pode ser revertido para o pagamento de outras dívidas do contribuinte para com a 

Fazenda Pública ou, caso inexistente, ser devolvido como sobra ao devedor. 

Inclusive, pode ser acordado que o valor da alienação do bem seja depositado 

diretamente em conta vinculada aos autos para posterior conversão em renda pela Fazenda 

Pública ou seja direcionado diretamente à guia (GARE/DARE) para pagamento do débito, sem 

que seja necessária sua entrada na conta do devedor. 

Por fim, a alienação de ações no mercado financeiro é outro exemplo no qual o amparo 

de expert pode contribuir ou fazer toda a diferença na eficiência da alienação. Com efeito, 

embora a imprevisibilidade seja a tônica do mercado de ações, o conhecimento técnico aliado 

ao tipo da ação pode dar azo à uma “previsão” de que determinadas ações subirão em 

determinado prazo de tempo. 

Não faria sentido, nesse caso, que a venda fosse realizada imediatamente e por quem 

não tenha conhecimento apropriado do mercado. Nesse passo, poderia ser objeto de NJP tanto 

que a previsão de que a venda seja realizada por empresa especializada no setor, como de 

diferimento do prazo para tanto. 

O objeto inovador não previsto na esfera estadual é importante mecanismo que deveria 

ser acrescentado à Portaria da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. A ausência da 

previsão regulamentar é um daqueles típicos casos nos quais a abstenção impede que o 

Procurador consinta com eventual proposta do devedor nesse sentido, dado o princípio da 

legalidade estrita imposta ao administrador público no que tange, especialmente, à disposição 

de bens que, embora ainda pertençam ao devedor, resguarda o crédito tributário. 

Nesse sentido, entendemos pela imprescindibilidade de que a previsão seja inserta na 

regulamentação do Estado de São Paulo, como proposta para seu melhoramento. 

 

4.1.2 Recursos, inclusive a sua desistência 

 

Cuida-se de outro objeto de negócio jurídico processual previsto no âmbito federal, na 

Portaria PGFN n.º 360/18, art. 1º, III, sem equivalência na esfera estadual. 
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Conforme ensinamento de Humberto Teodoro Junior98: “Dá-se a desistência quando, já 

interposto o recurso, a parte manifesta a vontade de que não seja ele submetido ao julgamento. 

Vale por revogação da interposição”, o que não se confunde com a desistência da ação, que 

depende de aquiescência da parte contrária. 

Porém, muitas vezes, ainda que seja despicienda a concordância da parte contrária99, é 

possível que as partes celebrem negócio jurídico prevendo a desistência de recurso já interposto. 

Na hipótese, há sempre uma causa adjacente a gerar a desistência como consequência ou 

condição. Assim, podemos apontar a desistência de recurso atrelada à realização de outro 

negócio jurídico processual, como um plano de parcelamento/amortização de débito, ou mesmo 

de uma transação. 

A rigor, a hipótese não demandaria previsão específica na normativa do Estado de São 

Paulo, por se encontrar dentro da previsão genérica do art. 190 do Código de Processo Civil e, 

principalmente, por haver previsão específica no artigo 998 do diploma legal, que não 

discrimina se tratar de Fazenda Pública ou não. 

Contudo, poderá haver outras hipóteses, para além da desistência, de negócios jurídicos 

processuais envolvendo o tema recursal, como alteração de fluxo, defesa oral e prazo. Por isso, 

a inclusão da previsão faria sentido. 

 

4.1.3 Oferta antecipada de garantia 

 

Trata-se de objeto cuja ausência na portaria reflete diretamente no número de processos 

ajuizados. 

A hipótese já prevista na Portaria PGFN n.º 33/2018 representaria uma grande 

oportunidade de desjudicialização. A oferta antecipada de garantia não importa na expropriação 

do patrimônio do devedor, medida privativa do ambiente jurisdicional, mas amplia o papel da 

Administração, sobretudo na operacionalização da consensualidade. 

A previsão, voltada principalmente à celebração de negócio jurídico pré-processual, 

possibilitaria o oferecimento de garantias antes do ajuizamento da ação judicial, seja a execução 

fiscal pela Fazenda Estadual, seja a ação antiexacional proposta pelo contribuinte, em 

 
98 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. I. 51ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010, p. 583. 
99 Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do 

recurso. 
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substituição ao atual necessário ajuizamento de cautelar para a obtenção de certidão de 

regularidade fiscal. 

É que, constituído o crédito tributário, a Fazenda Pública tem 5 (cinco) anos para ajuizar 

a respectiva execução fiscal. Nesse ínterim, a Fazenda Pública não tem obrigação de proceder 

ao ajuizamento com qualquer brevidade, podendo transcorrer um prazo considerável entre o 

lançamento e o ajuizamento. No decorrer desse prazo, todavia, o contribuinte já sofre as 

consequências da inscrição em dívida ativa, seja pela inscrição do nome do contribuinte no 

Cadin, seja pelo protesto, ou pela impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade 

fiscal. 

Nesse sentido, o oferecimento de garantias por meio de NJP ainda na fase 

administrativa, ou seja, antes do ajuizamento de qualquer ação judicial, viabilizaria a obtenção 

da certidão de regularidade fiscal sem dispêndio de tempo e dinheiro para ambas as partes, já 

que se geram custos ao contribuinte e à própria Fazenda Pública, obrigada a arcar com 

honorários advocatícios, mesmo que ainda esteja em seu direito de não ajuizar a ação executiva 

tão logo a dívida seja lançada. 

O oferecimento antecipado de garantia permitiria a suspensão de atos constritivos até 

que a Fazenda Pública ajuíze a competente execução fiscal para a cobrança do débito — uma 

vez que não suspende a exigibilidade — ou até que o próprio contribuinte ajuíze a ação 

antiexacional em que pretenda discutir o débito. 

Nesse passo, podem ser, inclusive, regulamentadas as garantias que poderão ser objeto 

de apresentação antecipada: depósito em dinheiro para fins de caução, apólice de 

seguro-garantia, carta de fiança bancária em conformidade com as exigências da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo e imóveis, sujeitos ao devido registro público. 

A inclusão da previsão representaria importante mecanismo de redução de litigiosidade 

e desburocratização e atende, sobretudo, ao princípio da eficiência. 

  

4.2 Proposta de inserção/alteração de normas de aperfeiçoamento 

 

A inclusão de alguns regramentos poderia representar importantes mecanismos 

facilitadores para a celebração de negócios jurídicos processuais, tais como a permissão de 

liberação gradual de garantias e a possibilidade de se realizar negócio jurídico processual 

incluindo somente parte dos débitos do contribuinte, em vez da atual imposição de negociação 

da integralidade dos débitos do contribuinte. 
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A Portaria SubG-CTF n.º 14/2021 não inclui dentre suas regras a permissão de liberar 

as garantias na medida em que parte do acordo vem sendo cumprindo pelo contribuinte. A 

ausência é sentida e vem sendo questionada em razão dos custos que as garantias, sobretudo as 

de maior liquidez, como a carta fiança e o seguro-garantia, representam para as empresas. 

A imposição da celebração de negócio jurídico processual acerca de todos os débitos do 

contribuinte100 também é exigência que deveria ser descartada, pois impede que o contribuinte 

trace um plano para seu negócio na forma que mellhor lhe aprouver, sobretudo quando diz 

respeito ao plano de pagamento de débitos. 

Ainda que pareça de menor importância, a exigência tem afastado diversos contribuintes 

da negociação. A previsão fecha as portas para uma negociação, não concedendo alternativa ao 

contribuinte que pode ou não quer inserir todas as dívidas no negócio. A portaria também não 

prevê a possibilidade de o contribuinte insurgir-se contra a discordância quanto à celebração de 

determinado negócio jurídico aos órgãos superiores. 

No âmbito judicial, a discordância de qualquer das partes acerca de eventual proposta 

não importa na possibilidade de a decisão ser avocada pelo juízo, uma vez que se trata de 

instituto cuja tônica é o consensualismo. Entretanto, sabe-se que a negociação pode muitas 

vezes extrapolar o âmbito do processo judicial, ocorrendo quase que totalmente no 

administrativo com submissão ao Judiciário somente para fins de homologação e/ou 

implementação da alteração do próprio procedimento, quando for o caso. 

Para esses casos nos quais a negociação ocorre prioritariamente na esfera administrativa, 

com troca de e-mails, propostas e reuniões, a Portaria SubG-CTF n.º 14/2021 não traz qualquer 

previsão acerca de recurso dos negócios jurídicos processuais celebrados ou não celebrados em 

razão de discordância do Procurador responsável pelo processo, aquele que, em última análise, 

é o responsável pela celebração do acordo. 

Em que pese a previsão de necessária aprovação da Chefia da unidade para que o 

Procurador possa propor a sua celebração, eventual desacordo entre as partes não é, repita-se, 

pela regulamentação, objeto de recurso aos superiores. 

Cabe ao Procurador do(s) processos(s) do contribuinte decidir sobre a viabilidade e 

conveniência do acordo — em conformidade com a dívida, o histórico e as garantias 

 
100 Como expõe Paulo Cesar Conrado: “Como se vê, a opção firmada pelo Estado de São Paulo é explícita quanto 

à necessidade de agregação de todos os débitos inscritos em desfavor do sujeito passivo, detalhe que não se vê 

presente no negócio jurídico processual na Fazenda Nacional. In: CONRADO, Paulo Cesar. Execução Fiscal. 5ª 

ed. São Paulo: Editora Noeses, 2021, p. 415. 
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apresentadas pela parte — e se esse acordo representará um ganho de arrecadação, eficiência 

e/ou redução do litígio acerca do objeto a ser acordado. 

Com efeito, somente o Procurador que atua no caso concreto tem conhecimento o 

bastante para aplicar o acordo na prática. Somente ele poderá negociar e chegar a um consenso 

sobre a melhor solução com a parte contrária, “agilizando o andamento e promovendo a 

segurança na solução do litígio”101, como expõe a consideração da citada Portaria SubG-CTF 

n.º 10/21. 

A questão que se coloca é se a ausência de previsão de recurso impede que a parte 

interessada promova pedido ao superior hierárquico do Procurador do caso. Sua decisão estaria 

circunscrita ao âmbito da conveniência e oportunidade? 

O fato de a portaria não prever a possibilidade de a parte interpor recurso em face do 

indeferimento de eventual proposta não impede que a parte possa fazê-lo, porque, embora se 

trate de instituto com procedimento específico, devem ser observadas as regras gerais e 

diretrizes da lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

estadual. 

Por se tratar de ato decisório, com viés administrativo, é aplicável a lei estadual 

n.º 10.177/98, que traz, dentre suas garantias, a possibilidade de recurso102, a ser dirigido à 

autoridade hierarquicamente superior103. Caberá, portanto, o recurso ao superior hierárquico 

previsto na lei genérica. No entanto, deverá a parte demonstrar, por razões de fato e de direito, 

que sua proposta atende melhor o interesse público ou que incidiu, na hipótese, eventual 

ilegalidade. 

Uma vez alçada a proposta ao superior hierárquico, caberá somente a ele decidir se 

entende pela viabilidade ou conveniência da sua celebração ou não, por não se tratar o negócio 

jurídico processual de direito subjetivo da parte, e ter como requisito essencial a 

consensualidade. 

 
101 Portaria SubG-CTF n.º 14/2021. Regula o negócio jurídico processual – NJP – de que trata o art. 190 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de março de 2015, nas causas atribuídas ao Contencioso Tributário-Fiscal. 

O SUBPROCURADOR GERAL DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO-FISCAL, no uso de suas atribuições, 

Considerando o que dispõem os artigos 190, 191, 471 e 357 do Código de Processo Civil, entre outras disposições 

legais que privilegiam o consenso das partes para agilização do andamento e promoção de segurança na solução 

de litígios; Considerando que os processos de natureza tributária ou fiscal, incluindo a cobrança da dívida ativa, 

podem ser aprimorados por meio das referidas soluções de consenso, obtidas no processo frente às especificidades 

do caso [...] 
102 Lei estadual 10.177/98: Artigo 37 – Todo aquele que for afetado por decisão administrativa poderá dela recorrer, 

em defesa de interesse ou direito. 
103 Lei estadual 10.177/98: Artigo 39 – Quando norma legal não dispuser de outro modo, será competente para 

conhecer do recurso a autoridade imediatamente superior àquela que praticou o ato. 
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Embora a lei estadual de processo administrativo seja plenamente aplicável à espécie, a 

inserção da previsão traria segurança ao contribuinte, ao prever antecipadamente a quem o 

recurso será dirigido e o prazo para sua apreciação, tornando mais transparente a negociação. 

 

4.3 Proposta de implementação de mecanismos voltados à mudança institucional 

 

Por se tratar de instituto ainda muito novo no âmbito da Procuradoria Geral do Estado 

de São Paulo, datado somente de junho de 2021, concluímos que, além de alterações 

normativas, é premente também uma mudança de paradigma por parte da instituição e, 

sobretudo, dos Procuradores do Estado. 

Há que se buscar uma maior racionalidade na recuperação do crédito tributário, e o 

moderno sistema multiportas de resolução de conflitos, no qual o instituto do negócio jurídico 

processual vem somar esforços, é um meio para alcançá-la. 

Por fim, além do quanto já foi abordado no decorrer deste estudo, apresentamos como 

propostas para incrementar o negócio jurídico processual no Estado de São Paulo: 

 

I) A implementação de uma agenda de negociação, encorajando os Procuradores do Estado a 

colocar na sua prática os instrumentos já disponíveis para solucionar os conflitos nos processos 

nos quais atuam, através de: estudos, palestras e reuniões setoriais, nos quais podem ser 

ilustrados casos de sucesso e resultados alcançados; troca de experiências entre os pares; e, 

eventualmente, imposição de metas ou oportunização de alguma forma de gratificação por 

pontuação para promoção na carreira, redução de pendências da banca ou mesmo financeira, a 

depender dos resultados alcançados. 

II) A criação de um núcleo de negociação no âmbito da Subprocuradoria do Contencioso 

Tributário-Fiscal para análise das propostas recebidas e para propositura, no caso concreto, dos 

instrumentos consensuais mais eficientes, em conjunto ou alternativamente, visando a resolução 

do conflito tributário, em casos de contribuintes com elevado número de débitos e/ou de 

processos e/ou valor da dívida. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O negócio jurídico processual é importante instrumento para a implementação do 

consensualismo no âmbito dos processos judiciais, em substituição ao tradicional sistema 

exclusivamente adversarial para a solução das disputas envolvendo as partes. O instituto, como 



91 

  

já dito, não é voltado à resolução da lide e extinção imediata do processo, mas, ao resolver 

questões controvertidas nos autos, principalmente pela customização procedimental, acaba por 

facilitar a sua futura resolução. 

Embora já existente de maneira esparsa no código processual de 1973, de forma 

“atípica”, foi com o Código de Processo Civil de 2015 que o instituto ganhou relevo e permitiu 

que os diversos entes passassem a questionar sua utilização na esfera da Administração Pública, 

sobretudo no campo tributário, diante da máxima do princípio da indisponibilidade do interesse 

público. 

O volume do contencioso tributário fiscal do país, com uma taxa de congestionamento 

excessiva e de difícil solução, não sustenta mais que as soluções das relações tributárias 

permaneçam dependentes de embates sujeitos a solução exclusivamente judicial, envolvendo 

dispêndio de tempo e dinheiro que não se coadunam mais com a realidade e redundam na 

ineficiência da cobrança pelo próprio Estado. 

A aplicação do instituto nasce, assim, no âmbito do direito tributário, como uma nova 

forma de atuação nos processos judiciais — ainda que seu trâmite possa se dar em maior parte 

na esfera administrativa —, de maneira a reduzir as discussões e tornar mais eficiente a 

cobrança do crédito tributário, o que atende plenamente ao interesse público. 

Após questionamentos acerca da forma de normatização, a conclusão que a mera 

regulamentação seria capaz para permitir sua implementação deu ensejo à inauguração do 

instituto pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que criou, à medida da sua “necessidade”, um 

sistema de portarias para tratar sobre o tema. De início, de forma mais genérica, e, depois, por 

meio de edições mais específicas, com instruções mais detalhadas para sua implementação. 

A Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, imbuída da necessidade de incrementar a 

arrecadação, desburocratizar sua atuação, adotar cooperativismo e consensualismo erigidos 

como normas fundamentais pelo CPC/2015, bem como contribuir com a conformidade fiscal 

dos contribuintes, veio regulamentar o negócio jurídico processual no âmbito estadual com a 

Portaria SubG-CTF n.º 14/2021. 

A regulamentação adotou 10 (dez) hipóteses de celebração de acordo, algumas de 

maneira mais genérica, e outras que impedem interpretações que poderiam contemplar outras 

formas de negócio jurídico processual. 

Ao detalhar o procedimento, as condições, vedações e limitações à celebração do 

negócio, a regulamentação trouxe mais segurança, aos contribuintes e Procuradores do Estado, 

e transparência, prevendo a compilação e divulgação dos seus termos. 
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Assim, no decorrer deste trabalho, foram analisadas cada uma das hipóteses abarcadas pela 

portaria e aquelas ausentes e que mereceriam ser objeto de previsão, ou que poderiam ser 

extraídas se as hipóteses regulamentadas tivessem maior amplitude. 

A regulamentação e implementação do NJP já representa uma mudança na forma de 

persecução do crédito tributário do Estado de São Paulo, mas é fato que o instituto ainda não 

tem recebido o merecido destaque e vem sendo relegado a segundo plano. O negócio jurídico 

processual, instituído logo após a edição da transação tributária no âmbito do Estado de São 

Paulo, ainda é com ela muito confundido e, muitas vezes, subestimado em razão da sua pouca 

ou falsa compreensão, tido no mais das vezes como mera forma de parcelamento de débitos 

sem os benefícios do seu comparativo. 

Não são raras as afirmações da ausência de benefícios do instituto em comparação com 

aquele outro, principalmente se considerado somente sob o viés do parcelamento. Contudo, o 

instituto vai muito além do parcelamento: serve a hipóteses outras e bem diferentes do 

parcelamento com benefícios. Seus objetos são muito mais amplos, e sua finalidade também, 

de modo que, inclusive, podem ser celebrados “conjuntamente”, justamente por se tratarem de 

diferentes institutos. 

Como se verificou no levantamento dos casos existentes (ou inexistentes) no Estado de 

São Paulo, ainda são necessárias correções, que vão desde alterações na regulamentação a fim 

de torná- la mais ampla, com hipóteses mais genéricas, passam pela redução de algumas 

imposições — como a necessidade de que o acordo envolva todas as dívidas não suspensas ou 

embargadas do contribuinte —, e, sobretudo, pela alteração da postura dos operadores do 

direito, e aqui nos referimos tanto aos contribuintes como aos próprios Procuradores do Estado. 

Além da mudança de “postura” dos próprios Procuradores, há outros impeditivos 

institucionais que dificultam sobremaneira essa atuação mais proativa nos processos judiciais, 

como a própria falta de “apoio” e o excessivo volume de trabalho, que torna impraticável a 

elaboração de trabalhos com maior acuidade. 

O importante instrumento, há muito defendido e aguardado pelos contribuintes, ainda 

não encontrou seu caminho no âmbito estadual paulista, merecendo maior atenção e alterações 

que permitam que sua prática atenda melhor aos interesses da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo e dos contribuintes e, consequentemente, ao interesse público. 
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