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A transação no contexto da cobrança do 
crédito tributário: possibilidades e limites

Marcelo Polo (PSFN/Passo Fundo)

Resumo 
O presente estudo analisa dog-

maticamente o instituto da transação 
tributária a partir dos requisitos 
estabelecidos pela norma geral do 
artigo 171, CTN, e dos requisitos 
específicos do Projeto de Lei n.º 
5.082/2009 enviado pelo Poder 
Executivo da União ao Congresso 
Nacional para instituir a transação 
tributária em âmbito federal. A 
proposta é de fazer uma análise à 
luz de dados e práticas concretas 
do atual sistema tributário federal, 
identificando os possíveis campos 
de aplicação ordenada e racional 
da transação como meio imediato 
de terminação de litígio e mediato 
de cobrança do crédito tributário.

Introdução
Transação é instituto jurídico 

dito plural1, porquanto previsto ou 
aplicável nos mais diversos ramos 
ou sistemas (e microssistemas) do 
Direito, tendo como origem e campo 
de excelência o Direito Privado, diante 
dos cânones da autonomia privada 
e da disponibilidade do direito de 
crédito2. É conceituada, de modo am-
plo, como o acordo das partes para 
a resolução de um conflito, conflito 
esse que pode envolver direitos ou 
situações jurídicas de qualquer na-
tureza. Deve, pois, haver conflito, ou 
seja, litígio, direito de uma parte que 
encontra resistência na observância 
(direito real), na submissão (direito 

potestativo) ou no cumprimento da 
prestação (direito obrigacional) pela 
outra parte. Não é necessário que o 
litígio esteja judicializado: a transação 
pode ser extrajudicial. Se ocorrer no 
âmbito do processo judicial, será 
objeto de homologação pelo juiz da 
causa, provocando a solução da lide 
com resolução de mérito (art. 487, 
inciso III, alínea “b”, CPC)3. 

No campo do Direito Obrigacio-
nal, que é o que importa ao presente 
estudo, a transação resolve conflito 
acerca da definição ou cumprimen-
to de uma obrigação. A transação, 
assim, resolve o conflito, põe fim 
à indefinição, regula a situação de 
inadimplemento. No lugar da disputa 
sobre a definição dos elementos da 
obrigação originária ou do conflito 

gerado pelo inadimplemento, a 
transação passa a redefinir o objeto 
(an debeatur) ou montante (quantum 
debeatur) da obrigação e o respon-
sável pelo seu adimplemento, fixando 
termo (ou condição) para que a obri-
gação seja, enfim, satisfeita. 

Se a transação ocupa um espaço 
amplo e natural no Direito Privado, 
passou a ocupar espaços pontuais e 
importantes no Direito Público. Há 
uma conjunção de fatores, comple-
mentar e em relação cambiável de 
causa e efeito, que explicam esse 
fenômeno. Importa citar: (i) a com-
plexidade que o ordenamento jurí-
dico como um todo adquiriu com o 
advento da sociedade pós-moderna 
e, em especial, das normas regula-
tórias (de Direito Administrativo) da 
atividade econômica nos diversos 
campos de atuação da empresa e do 
cidadão (normas urbanísticas, am-
bientais, concorrenciais, da proteção 
da ordem trabalhista, exploratórias, 
entre outras), no que tange à quan-
tificação e à reparação dos danos 
causados pelos particulares; (ii) a 
pouca eficiência do método ordinário 
de resolução de conflito, qual seja, o 
judicial, em razão especialmente da 
morosidade e dos baixos índices de 
recuperação do crédito de natureza 
pública; (iii) a evolução da doutrina 
publicista e a introdução de altera-
ções legislativas de maior abertura 
à discricionariedade e à consensua-
lidade no Direito Público.

1 ARAUJO, Nadja. Transação tributária: possibilidade de consenso na obrigação imposta. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2009. p. 24-25.
2 No Código Civil: 
“Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.”
3 “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;
III - homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1.º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de 
manifestar-se.”
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De fato, o Direito Público, antes 
centrado na tipicidade fechada, na 
edição de atos administrativos uni-
laterais e na aplicação de sanções, 
ora debruçado sobre uma realida-
de mais complexa e refratária à 
célere realização do Direito pelo 
Judiciário, passou a receber influ-
xos doutrinários defendendo maior 
participação do administrado no 
exercício das opções discricionárias 
que a lei concede à Administração 
Pública, a celebração, quando 
possível, de contratos no lugar de 
atos administrativos e a resolução 
de conflitos por meios consensuais 
(transação) em busca de resultados 
(evitar e reparar o dano; regularizar 
situações desconformes) que melhor 
atendessem à concreta realização 
do interesse público4. 

Dado que a legalidade não dei-
xou de ser princípio reitor do Direito 
Público, muitas das transformações 
defendidas dependem de alterações 
legislativas que passem a autorizar 
um tal agir pela Administração 
Pública. Foi assim com o Termo de 
Ajustamento de Conduta, incluí-
do no § 6º no artigo 5º da Lei nº 
7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) 
pela Lei nº 8.078/90 (CDC), de lar-
ga utilização pelo Ministério Público 
na definição de condutas exigidas 
para a prevenção ou reparação de 
danos ambientais; com o acordo 
de leniência para as infrações an-
ticoncorrenciais inserido pela Lei 
nº 10.149/00 na revogada Lei nº 
8.884/94 (art. 35-B), a Lei Antitruste 
Brasileira (corresponde atualmente 
ao art. 86 da Lei nº 12.529/11); 
com a transação penal, ou seja, 

mesmo no sistema em que a tipi-
cidade possui a maior importância 
no nosso ordenamento jurídico, foi 
prevista a possibilidade de acordo 
para crimes de menor potencial 
ofensivo na Lei nº 9.099/95 (art. 
76) com autorização constitucional 
(art. 98, inciso I). 

A transação tributária se insere 
como meio alternativo de natureza 
consensual de resolução de conflitos 
na seara tributária. Tem por finalida-
de imediata a resolução do conflito 
posto, e por finalidade mediata o 
efetivo cumprimento da obrigação 
tributária, ou seja, o pagamento do 
que for acordado, o incremento da 
arrecadação. É nesse sentido que 
será explorada no presente artigo, 
como meio alternativo de cobrança 
do crédito tributário, como solução 
de exceção (e não como regra ge-
ral), satisfeitos os requisitos legais 
autorizadores da celebração do 
acordo, para evitar o dispêndio de 
recursos na via ordinária de reso-
lução de conflito (processo admi-
nistrativo e processo judicial) e de 
cobrança coativa do crédito inscrito 
em dívida ativa (execução fiscal).

A porta de entrada da transação 
tributária, como não poderia ser 
diferente, é o estabelecimento de 
norma geral, observada a exigên-
cia do artigo 146, inciso III, alínea 
“b” da CRFB/88, no artigo 171 do 
CTN5. A norma autoriza a edição 
de lei própria pelos entes políticos 
para o estabelecimento de requisitos 
específicos para a celebração de 
transação que importe a resolução 
de litígio e, por consequência (e 
não como efeito imediato, o que 

será retomado adiante), a extinção 
de crédito tributário mediante con-
cessões recíprocas dos sujeitos da 
relação obrigacional. Alguns entes 
políticos já instituíram leis próprias 
de transação6. O objeto do pre-
sente estudo é tratar da transação 
sob a perspectiva das obrigações 
tributárias instituídas pela União, 
que ainda não dispõe de lei própria 
autorizativa da transação em seu 
âmbito. A ideia é fazer um estudo 
dos requisitos gerais estabelecidos 
pelo CTN e trabalhar os requisitos 
específicos do Projeto de Lei nº 
5.082, apresentado pelo Poder Exe-
cutivo em 20/04/2009 (Apêndice)7 

para instituir a transação em âmbito 
federal, sua adequação técnica e os 
efeitos indutores de comportamento 
que a nova lei possa produzir. Isso 
porque será estudada a realidade 
atual do sistema e práticas tributá-
rias federal para uma determinação 
mais realista dos possíveis campos 
de aplicação da transação tributá-
ria em âmbito federal. Antes disso, 
faremos um breve escorço da expe-
riência de ordenamentos jurídicos 
estrangeiros no tratamento do tema, 
como forma de inspirar e alertar a 
regulação que se pretende sobre a 
transação tributária federal. Não é 
objeto do estudo fazer uma análise 
da compatibilidade constitucional 
do instituto, a despeito de menções 
pontuais que serão feitas no senti-
do da construção de requisitos que 
melhor promovam os princípios da 
legalidade, isonomia e moralidade 
administrativas (que estariam, em 
tese, em choque com a proposta 
transacional no Direito Tributário)8.

4 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do contrato administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e 
como alternativa à atuação administrativa autoritária, no contexto de uma administração pública mais democrática. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 93-102.
5 “Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, 
importe em determinação de litígio e conseqüente extinção de crédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.”
6 Citem-se: LC nº 105/07 do Estado de Pernambuco; Lei nº 11.457/00, que alterou a Lei nº 6.537/73, do Estado do Rio Grande do Sul. Para um estudo completo, con-
sultar: GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
(Coleção Fórum de Direito Tributário; 2). p. 60-67.
7 O PL nº 5.082/09 foi apresentado pelo Poder Executivo da União em conjunto com o projeto de lei que trata da execução fiscal de feições administrativas (PL nº 5.080/09) 
e do projeto de lei que trata do oferecimento de garantia (PL nº 5.081/09).
8 Sobre o tema, conferir tratamento sistemático de refutação aos óbices constitucionais normalmente arguidos quanto à adoção do instituto da transação em Direito 
Tributário em: MELO FILHO, João Aurino de. Racionalidade legislativa do sistema de resolução de conflitos tributários: desjudicialização e democratização [execução fiscal 
administrativa, harmonização de instâncias, transação e arbitragem tributária] como fundamentos de um sistema racional [jurídico, lógico, eficiente e ético] de resolução de 
conflitos tributários. Santo Ângelo, 2016. Dissertação [Mestrado] – Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões. p. 543-559.
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1. A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 
NO DIREITO COMPARADO

Importa analisar, ainda que bre-
vemente, a experiência estrangeira 
no que tange à adoção da transação 
tributária para, especialmente, veri-
ficar o alcance da aplicação do ins-
tituto (quais os conflitos passíveis de 
serem transacionados e a extensão 
e o objeto das reduções aplicadas 
no crédito tributário) e os requisitos 
para a celebração do acordo. 

Analisaremos um ordenamento 
jurídico de Common Law, de tra-
dição anglo-saxã, o Direito norte-
-americano, onde a transação é 
uma constante em todos os ramos 
jurídicos, e um ordenamento de Civil 
Law, o berço da tradição romano-
germânica, o Direito alemão. 

1.1 O modelo norte-americano
De partida, o sistema norte-

-americano possui uma evidente 
vantagem sobre o nosso sistema 
que é a existência de uma prática de 
efetiva e célere cobrança de crédito 
tributário, por meio de execução 
fiscal administrativa (de regra), em 
que o Fisco promove a penhora e 
alienação, por leilão público, dos 
bens do devedor. A discussão sobre 
a exigibilidade (sentido amplo) do 
crédito tributário no âmbito judicial, 
via de regra, depende do prévio 
pagamento do crédito9. São muitas 
as repercussões positivas quando o 
meio ordinário de cobrança coativa 
do crédito fiscal efetivamente funcio-

na. A primeira é o estabelecimento 
de uma cultura de regular cumpri-
mento das obrigações tributárias, 
de modo que a adoção de meios 
consensuais de solução de conflitos 
não induz a um comportamento de 
relaxamento por parte dos contri-
buintes. A segunda é a alta procura 
pela celebração de transações tribu-
tárias para o pagamento do valor 
devido, uma vez que o contribuinte 
somente acionará o Judiciário para 
impugnar o crédito se, de fato, pos-
suir direito especialmente qualifica-
do (probabilidade de ser confirmado 
pelos Tribunais) e sabedor de que a 
cobrança será feita com celeridade 
e contundência. 

Há diversas espécies de acordos, 
muitos por adesão do contribuinte 
a programas de parcelamento que 
estão concentrados como moda-
lidade de transação tributária. As 
transações não possuem foco em 
grandes contribuintes, nem se colo-
cam como uma hipótese de exceção 
(são neutras quanto a esse ponto). 
Há procedimentos simplificados e 
maior discricionariedade para a 
solução das controvérsias envol-
vendo valores menores (inferior a 
U$ 50.000,00), razão pela qual 
é ampla a adesão de pequenos 
contribuintes a essa modalidade de 
solução de conflito tributário10. 

Os chamados closing agree-
ments (acordos conclusivos) servem 
especialmente para o caso de acer-
tamento de pontos controvertidos 

objeto das declarações dos con-
tribuintes (closing agreement as to 
final determination covering specfic 
matters) e para a determinação da 
responsabilidade tributária do con-
tribuinte em determinado período 
(agreement as to final determina-
tion of tax liability)11. Entendemos, 
pois, que se trata de espaços con-
sensuais antes do lançamento de 
ofício pelo Fisco norte-americano. 
Daí que, para preservar juridica-
mente a atividade de lançamen-
to como ato privativo do Fisco, 
esses acordos conclusivos não 
são considerados pela doutrina e 
jurisprudência dominantes como 
de natureza contratual, mas como 
“acordos conforme a lei”12.

Admite-se, também, a realização 
de transação com recebimento de 
valor menor que o do tributo devido 
(crédito tributário da obrigação prin-
cipal em sentido estrito)13. É o chama-
do compromisse, celebrado quando 
esgotadas as tentativas de cobrança 
do crédito pela Fazenda Pública. O 
compromise tem cabimento nas se-
guintes situações: “1. dúvida quanto 
à responsabilidade do sujeito passivo 
do crédito tributário (doubt as to liabi-
lity); 2. dúvida quanto à possibilidade 
do tributo ser efetivamente recebido 
pelo Erário, tendo em vista as reais 
condições de rendimentos e bens do 
contribuinte (doubt as to collectibility); 
e 3. Interesse em uma administração 
mais efetiva da tributação (efective 
tax administration)”14. Aqui se tem a 

9 MELO FILHO, João Aurino de. Op. cit., p. 306-311.
10 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Belo Horizonte: Fórum, 2010. (Coleção Fórum de Direito Tributário; 
2). p. 85.
11 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo do contrato administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios 
e como alternativa à atuação administrativa autoritária, no contexto de uma administração pública mais democrática. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 404.
12 Idem. De registrar, para maior clareza, que a obra de Onofre Alves BATISTA JÚNIOR traz estudo sobre a classificação dos closing agreements como atos sem natureza 
propriamente contratual. A assertiva de que seriam espaços negociais prévios ao lançamento, com a necessidade de preservação da natureza de ato administrativo vin-
culado, é conclusão nossa.
13 De notar que o CTN, no seu art. 113, define crédito tributário como conceito amplo a abranger o valor do tributo devido (crédito principal, decorrente da obrigação 
principal em sentido estrito, assim entendida a obrigação de pagar tributo, a obrigação resultante da ocorrência fato gerador do tributo, nos limites da definição de tributo do 
art. 3º, CTN) e o valor da penalidade cobrada (resultante da infração à legislação tributária, por descumprimento da chamada obrigação acessória ou por descumprimento 
de qualquer outra norma prevista em lei tributária). São, contudo, dois créditos de natureza distinta, cuja separação é importante para a definição do objeto da transação: se 
recai sobre as penalidades aplicadas ou também sobre o valor do tributo devido, a demandar inclusive requisitos distintos, o que será objeto de estudo no presente artigo.
No ponto, a lição de Ricardo Lobo TORRES: “São inconfundíveis o tributo e a penalidade. Aquele deriva da incidência do poder tributário sobre a propriedade privada. A 
penalidade pecuniária resulta do poder penal do Estado e tem por objetivo resguardar a validade da ordem jurídica. O próprio art. 3º do CTN, ao definir tributo, exclui 
do seu conceito a prestação ‘que constitua sanção de ato ilícito’.
Logo, o art. 3º estaria em aparente conflito com o art. 113, § 1º. Sucede que a penalidade pecuniária é cobrada junto com o crédito de tributo. Daí porque o CTN, impro-
priamente, assimilou-a ao próprio tributo. Mas é irretorquível que tem ela uma relação de acessoriedade com referência ao tributo e nesse sentido deve ser interpretado 
o art. 113, § 1º.” In: Curso de Direito Financeiro e Tributário. 17ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2010. p. 238-239)
14 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. Cit., p. 405.

M encao Honrosa



33Agosto • 2017

verificação, in concreto, da ausência 
de patrimônio suficiente do devedor 
para fazer frente ao crédito exequen-
do, quando a transação é a última 
medida para o recebimento, ainda 
que parcial, do valor do crédito. O 
contribuinte tem o dever de abrir 
seus dados patrimoniais ao Fisco, sob 
pena inclusive de responsabilização 
criminal no caso de haver ocultação 
ou adulteração de dados, de modo a 
comprovar a impossibilidade de pa-
gamento do débito, quando, então, 
o Fisco, por autoridade competente 
de nível hierárquico superior (o 
próprio Secretário do Tesouro, que 
pode delegar a competência ao 
Comissário que preside o Internal 
Revenue Service – IRS, a secretaria 
fazendária deles), poderá aceitar 
proposta em que o pagamento seja 
viabilizado dentro da deficitária situ-
ação patrimonial atual e concreta do 
contribuinte, podendo haver revisão 
das condições de pagamento caso 
melhore a situação patrimonial do 
contribuinte15. 

Há estudo estatístico do IRS que 
demonstra, quanto às ofertas recusa-
das pelo Fisco norte-americano que, 
em 44% dos casos, arrecadou-se 
menos que 50% do valor ofertado; 
em 31% dos casos, a arrecadação 
pelos meios ordinários foi inferior a 
10% do valor ofertado em transação 
não concluída; ao passo que nada 
foi arrecadado em 21% dos casos 
de recusa de proposta transacional16.

1.2 O modelo alemão
De outro lado, temos um sistema 

jurídico típico de Civil Law, que, no 
plano do Direito Tributário, adota 
bases comuns ao nosso sistema no 
que tange ao lançamento como ati-
vidade privativa e vinculada da Admi-
nistração Tributária em observância 
à legalidade estrita. Ocorre que, no 

Direito alemão, o Código Tributário 
(Abgabenordnung - AO), diferente-
mente do nosso, não possui norma 
expressa autorizando a celebração de 
transação como forma de resolução 
de conflitos nessa seara. O Código 
Tributário alemão possui previsão, a 
sua vez, de ampla participação do 
contribuinte no procedimento fiscal 
de apuração de obrigação tributária 
e constituição do crédito. 

Há duas previsões com elevada 
carga consensual na AO: a realização 
de uma “entrevista final” (§ 201) an-
tes do lançamento de ofício, em que 
haveria o acertamento de questões 
de fato controvertidas necessárias 
à apuração da obrigação tributária 
(elementos que compõem a hipótese 
de incidência da norma impositiva); e, 
após o lançamento, mas ainda dentro 
do processo administrativo de discus-
são do lançamento, a possibilidade de 
acordo no que tange a questões con-
trovertidas de fato e de direito objeto 
do crédito tributário constituído pelo 
Fisco, em que as partes, então, chega-
riam à resolução do conflito adminis-
trativo (§ 364A)17. Além disso, tem-se 
previsão normativa de realização de 
acordos na via judicial, perante os 
chamados Tribunais Financeiros (há 
uma jurisdição própria para questões 
tributárias) para a extinção do litígio 
(§ 79, 1, do Finanzgerichsordnung)18.

A disciplina jurídica das tran-
sações no Direito alemão, a partir 
dessas previsões normativas, passou 
a ser construída pela jurisprudência e 
pela doutrina. O Tribunal Financeiro 
não reconhece aos acertos realizados 
na via administrativa com a colabo-
ração e a adesão do contribuinte na-
tureza jurídica contratual. Trata-se de 
preservar, ainda que artificialmente, a 
legalidade e a constituição do crédito 
como ato próprio da Administração 
Tributária. Assim, relativamente 

aos casos de entendimento sobre 
questões de fato controvertidas no 
lançamento, o Tribunal Financeiro os 
qualifica como “acordos sobre fatos”, 
pelo o que restaria à Administração 
Tributária a competência exclusiva 
para aplicar a lei tributária sobre tal 
suporte fático acordado entre as par-
tes. O Tribunal afasta a possibilidade 
de que haja transação sobre questões 
de direito na constituição do crédito 
tributário, por ofensa à legalidade. 
Aos “acordos sobre fatos”, o Tribunal 
Financeiro atribui efeito vinculante 
para as partes, não podendo, pois, 
a questão ser objeto de revisão ju-
dicial, mas não em razão da força 
compulsória do contrato, buscando 
fundamento jurídico no princípio da 
boa-fé, na confiança depositada pe-
las partes naquilo que foi acordado 
administrativamente19. 

Assim, na ótica do Tribunal Fi-
nanceiro alemão haveria verdadeiro 
acordo apenas na resolução de litígio 
na via judicial, a ser homologado 
pelo Juiz da causa, com natural 
eficácia vinculativa das partes. Os 
requisitos para a transação judicial 
são a existência de controvérsia sobre 
questão de fato, como já admitido 
na via administrativa, ou a existên-
cia de controvérsia sobre questão 
de direito, o que ainda é bastante 
criticado na doutrina. Exige-se que 
haja controvérsia objetiva (res dubia) 
sobre a exigibilidade (sentido amplo) 
do tributo na forma como constituído 
administrativamente. A Fazenda Pú-
blica está adstrita a uma discriciona-
riedade técnica (em contraposição à 
discricionariedade pura), formulando 
juízo técnico sobre a incerteza jurídi-
ca que permeia o crédito discutido 
judicialmente. 

Permite-se, ainda, segundo o 
que a doutrina observa na prática 
administrativa alemã, a celebração 

15 Idem, p. 405-406.
16 MELO FILHO, João Aurino de, cit., p. 549.
17 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. Cit., p. 384-387.
18 Idem, p. 387.
19 Sobre a evolução da jurisprudência do Tribunal Financeiro alemão, confira-se o estudo de: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Op. Cit., p. 388-389.
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de acordo com maior discriciona-
riedade e no interesse na arreca-
dação (finalidade preponderante) 
nos casos em que o patrimônio do 
devedor esteja sujeito a concurso 
de credores. Nessa hipótese, o Fis-
co poderia participar, ao lado dos 
demais credores, de negociações 
envolvendo formas alternativas de 
pagamento do crédito devido, como 
parcelamento e reduções. Prevale-
ce, aqui, para justificar o acordo, 
a situação patrimonial concreta do 
devedor, insuficiente para pagar a 
totalidade dos seus débitos20. 

2. ANÁLISE DOGMÁTICA DA 
TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA NO 
DIREITO BRASILEIRO 

Passa-se ao exame dogmático 
da transação tal como prevista no 
artigo 171 do CTN, o que abrange 
a análise da sua natureza jurídica 
e dos efeitos que produz, com o se 
que define a qualificação jurídica 
do instituto. Ainda, cabe analisar 
os requisitos gerais definidos pelo 
CTN, que deverão ser seguidos 
nas leis próprias dos entes políticos 
ao instituírem a transação em seus 
âmbitos21. 

2.1 A natureza jurídica e os 
efeitos produzidos 

A transação tributária, por ser 
instituto comum a diversos ramos do 
Direito (dito plural), partilha da mes-
ma natureza jurídica da transação 
civilista. Possuem regime jurídico 
diferenciado uma da outra, porém 
partilham de igual natureza. É quase 
unânime na doutrina reconhecer 
à transação natureza contratual22. 
Com efeito, numa definição mais 

restrita, contrato é o negócio jurí-
dico bilateral (ou plurilateral) que 
tem por efeito criar, modificar ou 
extinguir obrigações entre as par-
tes23. Numa definição mais ampla, 
é o instrumento que regula relações 
obrigacionais entre as partes. O 
contrato tem como elementos es-
senciais, portanto, (i) ao menos duas 
vontades juridicamente relevantes 
que entram (ii) em consenso no que 
tange à (iii) regulação de obrigações 
entre elas. 

A transação tem como efeito 
imediato e próprio a terminação 
do litígio existente entre as partes, o 
que faz por meio de redefinição dos 
elementos da obrigação originária 
(eficácia modificativa) ou mesmo da 
criação de nova obrigação, como 
quando se preveja, no acordo, a da-
ção em pagamento de algum bem 
imóvel para quitação total ou par-
cial do débito ou o desempenho de 
alguma outra obrigação acessória, 
como a apresentação periódica de 
dados sobre a situação financeira da 
pessoa (eficácia criativa). Nesse sen-
tido, enquadra-se logo no conceito 
mais restrito de contrato. A transa-
ção poderá, ainda, simplesmente 
confirmar a obrigação originária, 
desde que essa confirmação ou 
reconhecimento seja acompanhada 
de alguma concessão da parte que 
teve seu direito reconhecido, como 
a renúncia ao direito de cobrar 
honorários de sucumbência, por 
exemplo, quando, então, a tran-
sação funciona como instrumento 
de regulação da relação jurídica 
(definição de contrato em sentido 
amplo). Bem assinala a doutrina que 
“Concessões feitas somente por um 

dos interessados implicam renúncia 
ou reconhecimento do direito do 
outro. Tudo conceder sem nada 
receber não é transigir”24. 

A primeira observação que se 
faz, portanto, é que, na transação, 
devem ser consideradas juridica-
mente relevantes tanto a vontade 
do contribuinte, quanto da Adminis-
tração Tributária. Nesse pequeno e 
reservado espaço dentro do Direito 
Tributário, não se tem mais a lei 
como fonte da obrigação tributária. 
Assim, relativamente à vontade do 
contribuinte, a jurisprudência dos 
nossos Tribunais precisa abandonar 
o entendimento de que a obriga-
ção tributária originária pode vir 
a ser discutida (em sua existência, 
validade e exigibilidade) porquanto 
decorrente de lei, sendo irrelevante 
a vontade na constituição do cré-
dito tributário25. De fato, é efeito 
imediato e próprio da transação a 
terminação do litígio, pelo o que 
incompatível a possibilidade de 
contestação (administrativa ou ju-
dicial) da obrigação tributária com 
a celebração de transação. 

No que toca à vontade da Ad-
ministração Tributária, a leitura é 
no sentido de vontade emitida por 
agente administrativo dotado de 
competência a tanto, no exercício 
de discricionariedade técnica, e pela 
forma exigida na lei autorizadora da 
transação. 

Tanto será relevante a vontade 
(mais precisamente, a declaração 
de vontade) que a transação poderá 
ser invalidada quando presentes 
vícios nas declarações de vontade, 
tal como ocorre no regime jurídico 
civil dos contratos. Por certo, a lei 

20 MELO FILHO, João Aurino de. Racionalidade legislativa do sistema de resolução de conflitos tributários..., cit., p. 323.
21 “Nesse quadro, o Art. 171, CTN, é qualificado como norma de estrutura, que deve direcionar a conduta do legislador detentor da competência tributária e, consequen-
temente, o poder para editar uma lei de regulação da transação sobre crédito tributário litígios. Isso porque a transação é um dos mecanismos admitidos pelo ordenamento 
tributário para a extinção do crédito, assim contida no âmbito de eficácia constitucional do Art. 146, III, b.” ARAUJO, Nadja. Transação tributária: possibilidade de consenso 
na obrigação imposta. Porto Alegre: Núria Fabris Ed., 2009. p. 38. 
22 Ver apanhado de diversos Autores realizado por: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves, cit., p. 412-415.
23 Ver, por todos, obra clássica de: GOMES, Orlando. Contratos. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 8-14. Em importante obra do Direito português: VASCONCE-
LOS, Pedro Pais de. Teoria Geral do Direito Civil. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 2007. p. 525-527.
24 GOMES, Orlando, cit., p. 441.
25 A jurisprudência mantém tal entendimento mesmo para programas de parcelamento em que são oferecidos descontos (sobre multas e juros de mora) aos contribuinte, que 
são verdadeiras transações tributárias, como o da Lei nº 11.941/09 e sucessivas reaberturas com ou sem alterações no programa (última reabertura pela Lei nº 12.996/14).
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de transação irá definir o regime 
próprio de invalidade das transa-
ções tributárias26. Diferentemente 
do regime civil, são todos vícios de 
nulidade, já que não há convolação 
de ato viciado no Direito Administra-
tivo (o que é possível quanto a vícios 
anuláveis do Direito Privado, como 
o erro e o dolo). As partes, então, 
somente poderão discutir a validade 
jurídica da transação, do acordo em 
si, ou de alguma de suas cláusulas, 
não a validade ou exigibilidade da 
obrigação como transacionada27.

A segunda observação é sobre a 
eficácia extintiva da obrigação tribu-
tária originária uma vez realizada 
a transação. Nesse ponto, o CTN 
comete impropriedade ao elencar 
a transação dentre os modos de 
extinção do crédito tributário (art. 
156, inciso III). Isso porque o crédito 
somente será extinto após e em ra-
zão do cumprimento dos termos da 
transação. A extinção do crédito será 
consequência do cumprimento dos 
termos e condições estabelecidos no 
instrumento de transação, devendo 
ser assim interpretado o inciso III do 
artigo 156. 

A questão que se coloca é a se-
guinte: no caso de descumprimento 
da transação, a obrigação tributária 
que remanesce é a originária ou a 
transacionada? A lei de transação 
tem liberdade para disciplinar o 
ponto. O PL nº 5.082/09 dispõe 
que a Fazenda Nacional deverá 
prosseguir na cobrança do crédito 
tributário originário, acrescido, 

ainda, de multa sancionatória de 
20% (essa incidente sobre o valor 
transacionado): é o que se conclui 
da leitura conjunta dos artigos 9º e 
14 do Projeto28. 

No silêncio da lei, entendemos 
que deve remanescer o crédito 
originário. Com efeito, a transação 
é uma específica e pontual derro-
gação do crédito originário e de 
sua forma coativa de cobrança, 
dentro de parâmetros sensíveis de 
conveniência estipulados em lei, de 
modo que somente produzirá efeito 
extintivo pleno quando integralmen-
te cumpridos os seus termos. Veja-
-se que interessante: a transação, 
de regra, somente produzirá efeito 
extintivo da obrigação originária 
quando integralmente cumprida. 
Assim, na hipótese de cumprimento 
dos termos negociados, a extinção 
do crédito transacionado importa, 
por efeito translativo, a extinção do 
crédito originário. 

Uma segunda questão que se 
coloca é saber se restabelecido o 
crédito originário, em razão do 
descumprimento do acordo, o con-
tribuinte pode retomar discussão 
administrativa ou judicial sobre a 
sua exigibilidade (sentido amplo). 
No PL nº 5.082/09, há regra que 
determina a renúncia ao direito em 
que se funda o litígio administrativo 
ou judicial no caso de celebração de 
transação pelo sujeito passivo (art. 
11). Assim, o descumprimento do 
acordo não interfere na validade 
e eficácia próprias dessa condição 

do negócio (renúncia a direito de 
impugnar o crédito tributário), pelo 
que vedada a retomada de dis-
cussão sobre o crédito originário. 
Importante aqui referir que a indivi-
sibilidade da transação, caracterís-
tica própria do instituto na sua con-
figuração civilista, que entendemos 
também aplicável no Direito Público, 
somente ocorre com a nulidade de 
uma de suas cláusulas centrais, não 
com o descumprimento do acordo29.

Diferente é a situação no caso 
de nulidade da transação. Quando 
reconhecida a nulidade da transa-
ção, pela Administração ou pelo 
Judiciário em demanda movida 
pelo sujeito passivo, não há dúvida 
de que a relação jurídica obriga-
cional originária é restabelecida 
em sua inteireza, prosseguindo-se 
a Fazenda Pública na cobrança 
do crédito. A nulidade do acordo 
importa a nulidade da condição 
de renúncia a direito de impugnar 
o crédito tributário, sem que seja 
necessário se socorrer do princípio 
da indivisibilidade da transação 
para isso. Nessa hipótese, poderá 
ser retomado o curso da defesa 
administrativa ou da ação judicial 
de contestação do crédito, a de-
pender unicamente da vontade do 
contribuinte. 

2.2 Os requisitos gerais do CTN
Os requisitos estabelecidos pela 

norma geral do artigo 171, CTN, 
são dois: acordo mediante conces-
sões mútuas e existência de litígio.

26 No PL nº 5.082/09, o regime de invalidade é informado pelo art. 12: 
“Art. 12. O termo de transação somente poderá ser discutido, administrativa ou judicialmente, quanto à sua nulidade. 
§ 1º Verifica-se a nulidade do termo de transação quando: 
I - não estiverem presentes condições ou requisitos, formais ou materiais, exigidos por esta Lei; 
II - verse sobre: 
a) as matérias vedadas pelo art. 7o desta Lei; ou 
b) a disposição de resultado de litígio já decidido por sentença judicial transitada em julgado, a partir da data de sua publicação ou ciência por alguma das partes; 
III - houver prevaricação, concussão ou corrupção passiva na sua formação; 
IV - ocorrer dolo, fraude, simulação, erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito. 
[...]”
27 Correta a previsão do § 5º do PL nº 5.082/09 ao dispor que “A transação não se anula por erro de direito referente às questões que foram objeto da solução de 
controvérsias entre as partes”.
28 “Art. 9º Sem prejuízo do disposto no art. 14, será aplicada multa sancionatória pelo descumprimento do termo de transação ou ajustamento de conduta de vinte por 
cento sobre o valor do débito resultante da transação.”
“Art. 14. Com a revogação ou anulação da transação, o crédito tributário será exigido no seu valor originário, com seus acréscimos legais, descontando-se o montante 
pago no período, prosseguindose na cobrança ou na execução do crédito inscrito em dívida ativa, não se aplicando as reduções previstas no art. 6º.”
29 Sobre a indivisibilidade da transação no Direito Privado: “Da indivisibilidade da transação decorre o princípio segundo o qual, sendo nula qualquer de suas cláusulas, 
toda ela será inválida”. GOMES, Orlando, cit., p. 444.
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(I) Acordo mediante concessões 
mútuas 

A transação, como dito, é negó-
cio jurídico bilateral realizado entre 
o sujeito ativo e o sujeito passivo da 
relação obrigacional tributária origi-
nária. A transação é, pois, realizada 
sobre uma relação obrigacional 
tributária, que não é comutativa ou 
sinalagmática, mas unidirecional: 
há um credor, a Fazenda Pública 
com competência tributante, e um 
devedor, o sujeito passivo tributário. 
Assim, de forma sistematizada, as 
concessões mútuas podem recair 
sobre os seguintes objetos: 

1. Sobre o crédito do tributo de-
vido: esse é o campo propriamente 
do Direito Tributário, do resultado 
do poder de instituição de tributos 
que a Constituição delega aos entes 
políticos, o campo da legalidade es-
trita, da tipicidade. A lei que admitir 
redução do valor do tributo deve es-
tabelecer requisitos específicos mais 
rígidos. Via de regra, são admitidos, 
conforme, inclusive, experiências do 
Direito comparado, quando houver 
questões fáticas não esclarecidas ou 
de difícil e custoso esclarecimento 
ou controvérsia jurídica objetiva e 
relevante (res dubia) que, possam, 
assim significar uma redefinição ou 
redimensionamento dos elementos 
materiais do fato gerador tributário, 
sobre a eleição de sujeito passivo ou 
sobre a forma de aplicação da lei 
tributária30.

2. Sobre o crédito decorrente 
de multas e encargos da mora: é 
o campo do Direito Administrativo 
Tributário, de aplicação de pena-
lidade pela infração à legislação 
tributária e pelo não pagamento 
tempestivo dos tributos. Há um 
campo maior de liberdade ao 
legislador e também de discricio-
nariedade nas reduções aplica-

das pelos agentes administrativos. 
3. Sobre a criação de novas obri-

gações: é possível que, por hipótese, 
ingresse na negociação a criação 
de obrigações adicionais ao sujeito 
passivo. O mais comum seria a da-
ção em pagamento de bens imóveis. 

4. Sobre a parcela da sucum-
bência em processo judicial: pode 
ingressar na negociação a renún-
cia, por quaisquer das partes ou 
por ambas, da verba sucumbencial 
eventualmente arbitrada em sen-
tença judicial ou o arbitramento 
provisório em decisão judicial que 
receber a execução fiscal. 

5. Sobre a desistência e/ou 
renúncia a direito de defesa admi-
nistrativa ou impugnação judicial 
do crédito tributário: discute-se se 
a só desistência da discussão na 
via administrativa ou judicial seria 
suficiente como concessão recíproca 
a permitir que se celebre transação. 
Como dito, é efeito natural e próprio 
da transação a terminação do litígio. 
Do ponto de vista da realidade cau-
sal, contudo, não haverá transação 
se o sujeito passivo litigante não 
concordar com a desistência da lide. 
Assim, é admissível essa “concessão 
mínima” em especial para litígios 
pequenos, onde inclusive se mostre 
antieconômico para o Estado man-
ter o processo ativo31. 

(II) A existência de litígio
Como já adiantado na parte 

introdutória, admite-se transação 
em litígio administrativo ou judi-
cial. O litígio pode se dar pela 
pretensão resistida ao pagamento 
do crédito a exigir sua cobrança 
por meio de execução fiscal, como 
pode se dar em razão da discussão 
judicial sobre a existência, vali-
dade ou exigibilidade do crédito 
tributário em ação ordinária, man-

dado de segurança ou embargos 
à execução fiscal.

Questão interessante é saber se 
é possível transação em litígio po-
tencial, antes de haver lançamento 
de ofício pela Fazenda Pública. É 
o caso de procedimento fiscal em 
curso em que haja, pelos Auditores 
Fiscais, entendimento inicial da in-
correção do quanto declarado pelo 
contribuinte (revisão de lançamento 
por homologação: art. 149, CTN). 
Ocorre que, ab initio, pode já ser 
identificada questões intrincadas, 
especialmente fáticas, que não fo-
ram solucionadas a contento com o 
envio da documentação solicitada 
por meio de intimação fiscal. Nesse 
ponto é que pode haver colabo-
ração que gere consenso sobre a 
matéria fática e/ou jurídica objeto 
do lançamento a ser realizado pelo 
Fisco. Poderia haver uma espécie de 
constituição consensuada do crédito 
tributário? 

Entendemos não haver óbice 
suficiente a que possa haver con-
senso entre sujeito ativo e passivo 
por ocasião do lançamento de 
ofício em hipóteses especialíssimas 
de extrema dificuldade ou onero-
sidade para estimação da matéria 
fática que compõe a hipótese de 
incidência tributária. É preciso ter 
presente que, na ampla maioria dos 
tributos, a constituição do crédito se 
dá por meio de declaração do pró-
prio sujeito passivo que se sujeita a 
controle pelo Fisco dentro do prazo 
decadencial de 5 anos, sob pena 
de homologação tácita ou ficta (dito 
lançamento por homologação). Ou 
seja, o sistema permite, e é assim 
que se apura a ampla maioria dos 
tributos, que o crédito tributário 
seja constituído por ato do sujeito 
passivo. Não haveria, pois, quanto 
à materialidade do ato de consti-

30 Conforme art. 7º, § 1º, do PL nº 5.082/09.
31 Bem pontua Arnaldo Sampaio de Moraes GODOY: “Além do que, de um ponto de vista mais pragmático, a adesão à transação, por parte do interessado, qualifica 
imediatamente concessão, na medida em que haveria, entre outros, desistência de ação judicial, pronto recolhimento, a par de disponibilização de documentação e pronta 
adesão ao definido no pacto que se firmou”. In: Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 41-42.
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tuição do crédito tributário, que o 
lançamento de ofício conte com a 
participação (de boa fé, por certo, 
como requisito a tanto) e o consenso 
do sujeito passivo. 

O óbice do artigo 142 combi-
nado com o artigo 149 do CTN, de 
que o lançamento de ofício é ato 
administrativo vinculado e privativo 
da autoridade fiscal pode ser con-
tornado por meio de uma adequada 
formalização desse consenso excep-
cional obtido quanto à substância 
do ato. Basta que a autoridade fiscal 
formalize o lançamento de ofício e, 
ao final, o sujeito passivo aponha 
sua assinatura de concordância com 
o apurado pelo Fisco, renuncian-
do, desde já, a direito de discutir 
o crédito assim constituído na via 
administrativa ou judicial.

3. OS CAMPOS DE APLICAÇÃO 
DA TRANSAÇÃO DIANTE 
DA REALIDADE DO SISTEMA 
TRIBUTÁRIO FEDERAL 
BRASILEIRO

O nosso sistema tributário fe-
deral já possui práticas transacio-
nais, notadamente nos programas 
de parcelamento com reduções 
e no oferecimento de reduções 
sobre multas para o pagamento 
voluntário do tributo lançado de 
ofício, e vem adotando práticas 
de racionalização da cobrança 
do crédito fiscal e de redução da 
litigiosidade tributária por meio do 
reconhecimento da jurisprudência 
uniformizada pelos Tribunais Su-
periores. Necessário, pois, se de-
bruçar sobre essa nova realidade 
do sistema tributário federal para 
que sejam identificadas, com mais 
realismo, as vantagens que advi-
riam com a adoção da transação 
em âmbito federal, as finalidades 

a serem alcançadas e os campos 
de aplicação do instituto, tendo 
como objetivo sua inserção racio-
nal dentro do sistema. Queremos, 
com isso, que a transação seja 
recepcionada como instrumento 
efetivo de redução de litígios e 
recuperação do crédito tributário, 
sem que haja tantas sobreposições 
com institutos já existentes, de tal 
modo que a sua instituição por lei 
federal não tenha como resultado 
a indução de comportamentos ne-
gativos por parte dos contribuintes.

3.1 A realidade atual do sistema 
tributário federal brasileiro

A transação se insere num con-
texto maior de construção, tanto 
quanto possível, de um Direito 
Público menos unilateral (também 
qualificado de autoritário), em que 
o administrado seja efetivamente 
ouvido e respeitado, tenha maior 
participação na construção de 
decisões que busquem a consecu-
ção do bem comum, do interesse 
público32. É ainda colocada como 
solução alternativa à complexida-
de fática das relações econômicas 
do mundo contemporâneo e da 
notável complexidade jurídica que 
os ordenamentos tributários, espe-
cialmente o brasileiro, assumiram. 
A transação também se insere 
como meio alternativo de cobran-
ça do crédito tributário, respal-
dada pelo princípio da eficiência 
administrativa, especialmente para 
os casos de evidente insuficiência 
patrimonial do devedor para fazer 
frente ao crédito cobrado e da 
instauração de procedimentos con-
cursais (insolvência civil, recupera-
ção judicial, falência e liquidação 
extrajudicial). 

Vamos, então, analisar o posi-

cionamento mais atual do sistema 
tributário federal quanto (i) à sua 
realidade como contencioso de 
massa, e os avanços verificados 
na implementação de princípios e 
vetores de uma Administração Pú-
blica mais horizontal no trato com 
os administrados e mais eficiente-
-racional na redução de litigiosidade 
e cobrança do crédito tributário. 

(I) Contencioso de massa/
complexidade tributária 

O último “Plano Anual da Fisca-
lização da RFB” emitido em 2016 
relativamente à arrecadação de 
2015, aponta que os Auditores Fis-
cais promoveram 10.097 auditorias 
externas (fiscalização na sede da 
empresa ou, mais raro, no domicílio 
da pessoa física) que resultaram em 
lançamentos de ofício no valor de R$ 
121.339.291.524, e outras 267.272 
revisões de declarações que resulta-
ram em lançamentos de ofício no valor 
de R$ 4.283.555.972. Em se fazendo 
uma relação com os valores pagos 
espontaneamente pelos contribuintes 
nos lançamentos por homologação 
(R$ 1,221 trilhão), tem-se os seguintes 
percentuais: 90,7% do crédito tributá-
rio federal decorre de lançamentos por 
homologação, e os restantes 9,3% de 
lançamentos de ofício33. 

Já o estoque da Dívida Ativa da 
União (DAU), ou seja, os créditos 
passíveis de inscrição pela Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional, 
ultrapassa o valor de R$ 1,3 trilhão 
conforme anuário “PGFN em Nú-
meros 2015”, relativo a dados de 
2014. A soma de todos os processos 
judiciais em que a PGFN atua chega 
ao impressionante número de pouco 
mais de 7,4 milhões de processos, 
distribuídos entre 2.072 Procurado-
res Fazendários34.

32 Sobre a construção de sentido ao conceito de interesse público na doutrina e na jurisprudência do STF, consultar preciosa pesquisa em: GODOY, Arnaldo Sampaio de 
Moraes. Transação tributária: introdução à justiça fiscal consensual. Belo Horizonte: Fórum, 2010. (Coleção Fórum de Direito Tributário; 2). p. 93-130.
33 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Plano Anual da Fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil para o ano-calendário de 2016: quantidade, principais operações 
fiscais e valores esperados de recuperação de crédito tributário (resultados de 2015). Disponível a partir de: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/
arquivos-e-imagens/plano-anualfiscalizacao-2016-e-resultados-2015.pdf>, acesso em 10/01/2017.
34 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PGFN em Números 2015 (dados de 2014). Disponível a partir de: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-
-informacao/institucional/pgfn-emnumeros-2014/pgfn%20em%20numeros%202015%20ultima%20versao.pdf>, acesso em 10/01/2017.
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Um dos indicadores da comple-
xidade do nosso sistema tributário 
é o levantamento do número de 
tributos existentes, que é sempre 
relativamente impreciso. Para os 
tributos federais (todas as espécies 
tributárias), contamos o número de 
86 tributos35. Além disso, há um sem 
número de créditos presumidos, cré-
ditos de passíveis de compensação, 
créditos decorrente de regimes não 
cumulativos, além de outros bene-
fícios fiscais, que dificultam sobre-
maneira a atividade de fiscalização 
pela RFB e são responsáveis pelo 
aumento de litigiosidade no âmbito 
tributário. 

O primeiro registro importante 
é que o sistema tributário federal 
se baseia na constituição do crédi-
to tributário pelo lançamento por 
homologação36. Ainda, as compen-
sações são realizadas por ato do 
contribuinte, extinguindo o crédito 
tributário sob a condição resolutória 
de ocorrência de revisão fiscal no 
prazo decadencial de 5 anos (art. 
74, Lei nº 9.430/96). Para que um 
sistema em que 90% do crédito 
decorra de constituição por ato 
próprio do sujeito passivo funcione 
com regularidade, é essencial a 
cominação de multas sancionatórias 
pesadas para forçar comportamen-
to conforme do sujeito passivo. As 
multas previstas na legislação tribu-
tária federal37 são, pois, a pedra de 
toque para o funcionamento desse 

sistema, o que deverá ser levado 
em consideração pela lei própria de 
transação tributária ao disciplinar 
a redução do seu valor, de modo 
a que não haja relaxamento pelos 
contribuintes na apuração de crédi-
tos pela modalidade de lançamento 
por homologação. 

O segundo registro é que essa 
quantidade expressiva de ações 
judiciais, inscrições em DAU, quan-
tidade de tributos, valores elevadís-
simos, impõe um desafio especial 
à transação como procedimento 
previsto para a solução individuali-
zada de casos. 

O terceiro registro é que se 
observa concentração de créditos 
(valor) em poucos contribuintes e 
muitos processos para a recupera-
ção de valores baixos ou em que se 
discute valores baixos. Consta no 
“Relatório Anual de Atividades da 
Receita Federal 2014” referentes a 
dados do mesmo ano, quanto aos 
procedimentos diferenciados de 
fiscalização dos grandes contribuin-
tes que “Embora correspondam a 
apenas 0,01% do total de empresas 
no Brasil, cerca de 9.500 pessoas 
jurídicas representam aproxima-
damente 65% do total das receitas 
arrecadas pelo Fisco”38. De igual 
modo, grande parte (é pena não 
se ter o dado preciso) das 267.272 
revisões de declarações que resul-
taram em lançamentos de ofício no 
valor de pouco mais de R$ 4 bilhão 

(comparadas com as 10.097 que 
renderam mais de R$ 121 bilhão), 
são revisões de Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Física 
(DIRPF), que geram um enorme 
contencioso administrativo e judicial 
(via Juizado Especial Federal) para 
a discussão de pequenos valores.

No que tange às execuções 
fiscais, já houve procedimento de 
racionalização da cobrança antie-
conômica de créditos inferiores a 
R$ 20 mil, com a autorização de 
arquivamento acaso não haja ga-
rantia útil no processo39. 

Ainda sobre a eficiência do exe-
cutivo fiscal ajuizado pela Procura-
doria Geral da Fazenda Nacional, o 
estudo do IPEA mensurou uma taxa 
de sucesso, ou seja, processos em 
que houve recuperação do crédito 
tributário, de 25,8%. O número 
não é de todo desalentador, mas 
está muito longe do que se poderia 
considerar satisfatório (na nossa 
opinião, 50%), quanto mais numa 
perspectiva de duração média da 
execução fiscal de 9 anos, 9 meses e 
16 dias40. A morosidade é evidente: 
significa que são comprometidos 
dez exercícios financeiros para a 
recuperação do crédito tributário, 
receita corrente de um Estado fiscal. 
São mais que dois mandatos políti-
cos do Executivo, que necessita de 
regularidade no ingresso de receitas 
correntes para manter o funciona-
mento do Estado.

35 Levantamento realizado pelo site Portal Tributário. Disponível a partir de <http://www.portaltributario.com.br/tributos.htm>, acesso em 13/01/2017.
36 Não encontramos dados sobre o número exato de constituições do crédito por cada modalidade (lançamento por homologação x lançamento de ofício), de modo que 
temos como referência o dado do percentual do crédito constituído por cada modalidade lançado no texto.
37 De forma resumida, tem-se para o caso de necessidade de lançamento de ofício por ausência de apuração ou apuração incorreta do montante devido pelo contribuinte 
em declaração: 75% sobre o montante do tributo que se deixou de pagar, que será dobrada (150%) quando o contribuinte incidir em sonegação, fraude ou conluio, e será 
ainda aumentada de metade (225%) no caso de ausênciade colaboração do contribuinte, conforme previsão do art. 44 da Lei nº 9.430/96.
38 RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Relatório Anual de Atividades da Receita Federal 2014. Disponível a partir de: < https://idg.receita.fazenda.gov.br/publicacoes/relatorio-
-anual-deatividades/receita_federal_relatorioatividades-1.pdf/view>, acesso em 10/01/2017.
39 Com fundamento técnico no estudo: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Custo e tempo do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional. Comunicado do Ipea, nº 127, janeiro de 2012. Disponível a partir de <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunica-
do/120103_comunicadoipea127.pdf >, acesso em 20.08.2014.
Partiu-se do custo unitário - tão somente para o Poder Judiciário – de uma execução fiscal movida pela PGFN apurada no primeiro estudo (R$ 5.606,67) para, aplicando-
-se o percentual de êxito na recuperação do crédito (25,8%), chegar-se ao valor mínimo que tornaria economicamente vantajosa o ajuizamento de uam execução fiscal 
pela PGFN, qual seja, o valor de R$ 21.731,45. Daí a edição da Portaria MF 75/2012 e da Lei nº 13.043/14, adotando o valor de R$ 20.000,00 como parâmetro para o
arquivamento de execuções fiscais em andamento.
40 O estudo que revolucionou a abordagem da execução fiscal sob a ótica da economicidade foi o desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea): 
Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal. Comunicado do Ipea, nº 83, março de 2011. Disponível a partir de <http://www.ipea.gov.br/portal/
images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>, acesso em 20.08.2014. O estudo analisou 1510 execuções fiscais findas no ano de 2009 em 124
Subseções da Justiça Federal de todo o país, à exceção do Estado do Mato Grosso do Sul, trazendo dados reveladores do processo executivo fiscal, relativo a todos os créditos 
passíveis de serem cobrados em execução fiscal e de todos as pessoas legitimidada ativamente para mover o processo executivo fiscal, limitado ao âmbito da Justiça Federal.
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A baixa efetividade do processo 
judicial de execução forçada é con-
firmada quando se compara com a 
taxa de sucesso decorrente do pro-
testo extrajudicial das certidões de 
dívida ativa, que é de 18,2%(41). Ou 
seja, como conceber que o simples 
protesto de serventia cartorária ex-
trajudicial (com as repercussões nos 
cadastros de crédito, é certo) possa 
provocar, no devedor, eficácia seme-
lhante a de uma citação judicial em 
executivo fiscal? 

(II) Participação do contribuinte 
na esfera administrativa 

Nosso objetivo é aferir o per-
centual de julgamentos favoráveis 
(total ou parcialmente) dos recursos 
administrativos interpostos pelos con-
tribuintes junto ao Conselho Admi-
nistrativo de Recursos Fiscais (CARF) 
para, com isso, se ter um dado, 
ainda que represente uma avaliação 
parcial do fenômeno42, sobre a efe-
tiva consideração de elementos de 
fato e questionamentos jurídicos dos 
contribuintes quanto à apuração do 
crédito tributário dentro do processo 
contencioso administrativo. 

A Coordenação do Contencioso 
Administrativo Tributário (COCAT) 
da PGFN recentemente divulgou 
internamente um “Balanço Anual” 
relativo ao ano de 2016 em que 
promove levantamento estatístico 
dos seus processos relevantes (assim 
entendidos os processos em que se 
discute lançamento em valor igual 
ou superior a R$ 10 milhões)43. 
Dos processos relevantes julgados 
em 2016 (1.878 processos), 42,8% 
foram julgamentos integralmente fa-

voráveis à Fazenda Nacional (o que 
representou a manutenção de 42,3% 
do total do crédito discutido); 32,5% 
foram julgamentos parcialmente fa-
voráveis à Fazenda Nacional (repre-
sentando a manutenção de 35,5% do 
total do crédito discutido); e 24,7% 
foram julgamentos desfavoráveis à 
Fazenda Nacional (representando o 
cancelamento de 22,2% do total do 
crédito discutido)44. 

Isso significa que, ao menos 
para os grandes litígios, é bastante 
profícua a discussão levada a efeito 
no contencioso administrativo, a 
espelhar efetiva consideração às 
alegações de fato e de direito sus-
citadas pelos contribuintes perante 
os Tribunais Administrativos.

(III) Segurança jurídica 
O princípio da segurança jurídica 

tem como um de seus conteúdos a 
certeza do Direito. As medidas imple-
mentadas na resolução administrati-
va de controvérsias na interpretação/
aplicação da legislação tributária 
com caráter geral e vinculante, por 
qualquer meio (parecer, ato decla-
ratório, súmula, listas de dispensa 
de contestar e recorrer, solução de 
consulta, etc.), têm efeitos diretos na 
redução da litigiosidade tributária. 

Quanto aos avanços na seara 
administrativa, sobreleva o novo 
regramento do procedimento de 
consulta que o contribuinte pode 
formular para esclarecimento de 
dúvidas quanto à interpretação da 
legislação tributária pela Instrução 
Normativa RFB nº 1.396/2013. A 
partir do novo regramento, o pedido 
de consulta formulado pelo contri-

buinte antes do prazo de vencimento 
do tributo, impede a aplicação de 
multa e juros de mora e inclusive 
o dispensa do pagamento até que 
seja solucionada a consulta, e a 
solução de consulta emitida pela 
Coordenação Geral de Tributação 
(COSIT) passa a ter eficácia geral 
e vinculante. No mesmo sentido, a 
RFB tem atribuído eficácia vinculante 
ao “Perguntas e Respostas” que 
divulga quanto aos tributos mais 
problemáticos, como o fez com o 
Perguntas e Respostas emitido sobre 
a repatriação de recursos no exterior 
da Lei nº 13.254/16 por meio do 
Ato Declaratório Interpretativo nº 
05/2016.

Quanto aos avanços no con-
tencioso judicial, tem-se a edição 
da Portaria PGFN nº 502/2016, 
que disciplina uma série de hipó-
teses de dispensa de contestar ou 
recorrer nos processos judiciais, 
consolidando caminho trilhado 
desde o inovador Parecer PGFN/
CRJ nº 492/2010, que disciplinou 
a observância, pela PGFN, da juris-
prudência formada pelos Tribunais 
Superiores no julgamento de recur-
sos representativos de controvérsia, 
e a ampla vinculação desse enten-
dimento à RFB por meio do Parecer 
PGFN/CRJ nº 396/2013.

(IV) Práticas transacionais já 
existentes 

A Fazenda Nacional já pratica 
atos materialmente transacionais ao 
oferecer aos contribuintes reduções 
sobre valores de multas em troca 
da terminação de litígio. É o que 
ocorre regularmente, desde pelo 

A partir desse estudo, procedeu-se à pesquisa específica das execuções fiscais movidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, tendo sido publicada: Custo e tempo 
do processo de execução fiscal promovido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Comunicado do Ipea, nº 127, janeiro de 2012. Disponível a partir de < http://
www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120103_comunicadoipea127.pdf >, acesso em 20.08.2014. 
Desse último estudo é que foram extraídos os dados acima de taxa de êxito e tempo médio de duração. De reconhecer, ainda, que a taxa de êxito apresenta alguma distorção 
(o estudo mesmo aponta uma precisão de 90%), uma vez que foi colhido a partir de uma base de processos findos, e não da totalidade de execuções fiscais em tramitação.
41Conforme PGFN em Números 2015 (dados de 2014), citado.
42 Já que julgamentos desfavoráveis aos contribuintes podem representar qualidade nos lançamentos de ofício lavrados pelos Auditores Fiscais.
43 Obtivemos autorização do Dr. Moisés de Sousa Carvalho Pereira, Procurador da Fazenda Nacional Coordenador da COCAT/PGFN, para a divulgação dos dados. De 
registrar que os 1.878 processos relevantes julgados discutem um crédito total no valor de R$ 161.631.643.959,04.
44 Não utilizamos os percentuais do assim chamado “grau de aderência” dos créditos lançados junto ao CARF divulgados pelo “Plano Anual da Fiscalização da RFB” 
2016/2015 porquanto dizem respeito a julgamento por ano de lançamento (por exemplo, quanto aos lançamentos de 2015, não se sabe quantos processos foram jul-
gados pelo CARF, razão pela qual não há como mensurar o percentual de julgamentos favoráveis/desfavoráveis) e também computam os casos de não apresentação de
defesa pelo sujeito passivo.
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menos 1991, na redação originária 
do art. 6º da Lei nº 8.218/91, ao se 
conceder desconto de 50% sobre a 
multa aplicada em lançamento de 
ofício quando o contribuinte pague 
(40% se parcelar) o crédito no prazo 
da impugnação ou de 30% quando 
o pagamento ocorra após notificado 
da decisão administrativa de pri-
meira instância (20% se parcelar), 
modalidades novas incluídas pela 
Lei nº 11.941/09. 

O mesmo ocorre para os diver-
sos programas de parcelamento 
lançados pela União com descontos 
regressivos para pagamento à vista 
ou parcelamento em maior número 
de parcelas. É o caso do parcela-
mento da Lei nº 11.941/09(45) e 
sucessivas reaberturas (a última pela 
Lei nº 12.996/14).

(V) Eficiência na cobrança de 
valores menores

No que toca aos débitos de pe-
quena monta, igualmente não se 
pode inquinar de inerte a Adminis-
tração Tributária federal. 

Na via administrativa, relativa-
mente ao IRPF, imposto responsável 
por um volume enorme de litígio 
na via administrativa e na judicial, 
por possuir fato gerador complexo 
e anual e ser apurado por pessoas 
físicas que não possuem, em sua 
maioria, intimidade alguma com 
a legislação tributária, há duas 
ações interessantes, além, é claro, 

45 “Art. 1º Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal 
– REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000, no Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, no Parcelamento 
Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no 303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e 
no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e parcelamentos, bem como 
os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de 
embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de 
dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados. (Vide Lei nº 12.865, de 2013) (Vide Lei nº 12.996, de 2014) (Vide Lei nº 13.043, de 2014)
§ 3º Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições estabelecidos em
ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data de 
publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento) 
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das 
isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas, 
de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por cento) 
das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal; ou 
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de 60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das 
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal.
[...]”

No campo judicial, 
a Procuradoria-

Geral da Fazenda 
Nacional pôs em 

marcha o projeto do 
protesto eletrônico 
das certidões de 

dívida ativa, como 
procedimento prévio 
ou alternativo (para 

débitos até R$ 20mil) 
ao ajuizamento da 

execução fiscal

do bem desenvolvido programa de 
Declaração do IRPF (sem o que, a 
litigiosidade seria ainda maior). A 
primeira delas é que os contribuin-
tes podem ter acesso, por meio do 
E-CAC (plataforma de atendimento 
virtual ao contribuinte da DRF), à 
situação de inconformidade capta-
da pelo sistema informatizado da 
DRF que colocará o contribuinte em 
malha. Assim, o contribuinte mais 
atento pode acompanhar a situação 
da sua DIRPF, visualizar a inconfor-
midade (via de regra, ausência de 
declaração de receita apontada pela 
fonte que reteve o imposto – progra-
ma DIRF) e proceder à retificação 

voluntária da Declaração ao efeito 
de sanar a omissão, recolhendo, 
eventualmente, a diferença devida 
em razão da apuração de um valor 
maior de IRPF a pagar, sem que 
incida em qualquer penalidade 
(multa). Do ponto de vista dogmáti-
co, considera-se realizada denúncia 
espontânea pelo contribuinte (art. 
138, CTN) que lhe fora informada 
pelo sistema informatizado da RFB.

Além disso, está em vigor o siste-
ma de Declaração pré-preenchida, 
mas apenas para contribuinte que 
acesse o E-CAC com certificado digi-
tal (o que reduz muito o espectro de 
abrangência da ferramenta), em que 
o sistema da RFB preenche a DIRPF 
do contribuinte com todos os dados 
existentes no seu banco de dados a 
partir das informações e retenções 
realizadas pelas fontes pagadoras ou 
outras responsáveis tributárias. 

No campo judicial, a Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional pôs 
em marcha o projeto do protesto 
eletrônico das certidões de dívida 
ativa, como procedimento prévio 
ou alternativo (para débitos até R$ 
20 mil) ao ajuizamento da execução 
fiscal, alcançando um percentual de 
recuperação de crédito de 18,2%, 
conforme mencionado. 

3.2 Os campos de aplicação da 
transação tributária 

Diante do diagnóstico acima 
traçado sobre as questões em que 
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46 No ponto, precisa a análise de João Aurino de MELO FILHO: “Se a transação legal via programas de parcelamento e pagamento com descontos aumentou a eficiência 
do sistema, a transação contratual, que levaria em conta as circunstâncias pessoais para autorizar tratamentos particulares, certamente também o faria. Com uma grande 
vantagem: a análise das condições pessoais do contribuinte e da sua capacidade contributiva concreta como condições para realização da transação. Em razão disso, a 
transação contratual seria eticamente justificada e não interferiria negativamente nos demais níveis de racionalidade, pois aumentaria a eficiência do sistema de cobrança 
da obrigação sem diminuir a eficiência do sistema de pagamento espontâneo. É preciso registrar que os programas de pagamento com descontos criados periodicamente 
por lei (na esfera federal, os conhecidos “Refis”), com condições objetivas de adesão, não respeitam os princípios da capacidade contributiva e da isonomia, estendendo 
o tratamento vantajoso a todos, independentemente de suas condições pessoais.” Racionalidade legislativa do sistema de resolução de conflitos tributários..., cit., p. 550.
47 De rigor, a recuperação judicial não é concurso universal, porquanto procedimento restrito a créditos privados e adstrito ao cumprimento de um plano de recuperação 
(Lei nº 11.101/05). Ou seja, não abrange a totalidade dos créditos, nem é juízo de arrecadação da totalidade dos bens do devedor e do pagamento na ordem legal de 
preferência (par conditio creditorum).

a Administração Tributária tem 
avançado, as práticas existentes, 
além de dados sobre quantidade 
de processos judiciais e valores 
envolvidos, podemos analisar com 
maior clareza os campos em que 
seria racional e vantajoso se valer 
do instituto da transação tributá-
ria, analisando-se os requisitos 
específicos e as quatro espécies 
transacionais (transação em pro-
cesso judicial; transação em caso 
de insolvência civil, falência ou 
recuperação judicial; transação 
por recuperação tributária; tran-
sação por adesão) previstas no PL 
nº 5.082/09 (Apêndice). 

O PL nº 5.082/09 é bastante 
contido nos parâmetros de redu-
ção que admite. São admitidas as 
seguintes reduções (art. 6º, § 1º): 
redução de até 100% da multa 
por descumprimento de obrigação 
acessória e dos encargos da su-
cumbência; até 60% dos juros de 
mora; até 50% da multa de mora 
e de ofício. Ainda, estipula que 
tais reduções, já tímidas, apenas 
seriam cabíveis na transação diante 
de concurso universal de credores 
(a chamada transação em caso 
de insolvência civil, falência ou 
recuperação judicial) e na tran-
sação por recuperação tributária, 
modalidade administrativa de 
superação negociada com o Fisco 
de situação transitória de crise 
econômico-financeira do devedor 
(artigos 35 a 43 do Projeto). Na 
transação em processo judicial, 
diante de hipótese de controvérsia 
sobre questão de fato ou de direito 
(res dubia), admite-se uma redução 
maior, podendo-se atingir o valor 
do tributo devido (crédito principal 

A lei de 
parcelamento 

deve ficar restrita 
ao parcelamento 
do crédito, sem 

aplicação de 
reduções. O 

parcelamento com 
reduções somente 

poderia ser 
concedido por força 

de transação  
com o Fisco

em sentido estrito) quando haja 
acordo sobre o redimensionamento 
do fato gerador tributário. Assim, 
as reduções autorizadas não são 
aplicáveis à transação por adesão. 

A ampla margem discricioná-
ria que o projeto confere é, pois, 
quanto ao estabelecimento de 
parcelamento do crédito tributário. 
Ocorre que, para isso, já se tem 
instituto próprio de que a União 
se vale amplamente. Veja que 
interessante: a União, por não ter 
lei de transação, se vale do parce-
lamento para promover reduções 
nos acessórios do crédito; então se 
cria uma lei de transação por meio 
da qual o máximo que autoridade 
pode oferecer é o parcelamento 
do crédito. Trata-se de impasse 
de fácil solução. A lei de parcela-
mento deve ficar restrita ao parce-
lamento do crédito, sem aplicação 
de reduções. O parcelamento com 

reduções somente poderia ser 
concedido por força de transação 
com o Fisco. De fato, a atenção às 
condições do caso concreto (está-
gio da execução fiscal e situação 
patrimonial encontrada nos autos) 
própria da transação torna mais 
eficiente, e promovedora da mo-
ralidade e isonomia, a concessão 
individualizada de parcelamento 
com reduções46. O desafio, no 
ponto, será com o volume de um 
contencioso de massa como o do 
tributário federal. 

É preciso, pois, que haja uma 
decisão política atenta à raciona-
lidade própria de um sistema que 
preveja a transação como meio 
alternativo da solução de litígios: 
não deverão mais ser instituídos 
programas de parcelamento com 
concessões (reduções) sob pena de 
haver sobreposição de instrumen-
tos que induzirão comportamentos 
negativos nos contribuintes. 

No que tange à transação dian-
te da situação de insolvabilidade 
do devedor que dá início a con-
curso universal de credores, dois 
apontamentos. A primeiro deles é 
que poderia ser excluída a recu-
peração judicial como evento au-
torizativo dessa espécie de transa-
ção47. A um, porque a recuperação 
judicial vem sendo admitida ampla 
e acriticamente pelo Judiciário 
que, nessa aplicação enviesada da 
lei, acabou por deturpar seus fun-
damentos e finalidades, fazendo 
com que, hoje, qualquer devedor 
ingresse com ação judicial e lhe 
seja deferido pedido de recupera-
ção unicamente para suspender a 
cobrança de créditos e procrastinar 
ainda mais o já moroso caminho 
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de cobrança do crédito. A dois, 
porque o Projeto já prevê bem 
construída hipótese de transação 
por recuperação tributária: é mais 
seguro para a Fazenda Pública 
que a recuperação seja deferida 
no caso concreto com a sua ava-
liação e mediante o atendimento 
dos muitos e corretos mecanismos 
de controle da situação contábil e 
patrimonial do devedor e de seus 
controladores, administradores, 
gestores e representantes legais, 
quando pessoa jurídica (artigos 35 
a 42 do Projeto).

O segundo apontamento é no 
sentido de se conferir maior dis-
cricionariedade ao agente admi-
nistrativo para transacionar tendo 
em vista a recuperação do crédito 
tributário. De fato, em uma situ-
ação final de insolvência civil ou 
falência, em que se está diante de 
juízo universal de arrecadação de 
bens, alienação e partilha do pro-
duto da arrecadação, um amplo 
poder de disponibilidade sobre o 
crédito diante de negociação com 
demais credores, em especial titu-
lares de crédito preferencial (como 
os créditos trabalhistas), é norma 
absolutamente respaldada pelo 
princípio da eficiência, que não 
fere os demais princípios constitu-
cionais (como moralidade e isono-
mia) diante da situação concreta 
de alteração do status jurídico da 
pessoa para massa insolvente ou 
massa falida.

Há, ainda, um outro campo 
de ampla discricionariedade não 
explorado pelo Projeto, o de tran-
sação para a solução de pequenos 
litígios, em especial quando envolve 
pessoas físicas. Com efeito, enten-
demos que questões de menor re-
levância tributária possam ser mais 
facilmente resolvidas por meio de 

negociação com a Fazenda Pública. 
Nesse quadro, poder-se-ia atribuir 
maior discricionariedade ao agente 
público tanto na solução do impasse 
relativo ao dimensionamento do 
valor devido, quanto na forma de 
pagamento pelo devedor. A exem-
plo do Direito comparado, poderia 
ser estabelecido um valor teto para 
pequenos litígios tributários para a 
solução dos quais a Fazenda Pública 
teria maior poder de negociação (no 
Direito norte-americano a faixa de 
corte é de U$ 50.000,00). 

Na pesquisa que fizemos para 
tentar mensurar o impacto de pe-
quenos litígios tributários no total 
de litígios enfrentados pela Fazen-
da Pública, contudo, encontramos 
números pouco expressivos. Pro-

cedemos a levantamento de dados 
junto ao Tribunal Regional Federal 
da 4.ª Região quanto às ações 
ajuizadas no ano de 2016 que en-
volvem discussão sobre imposto de 
renda pessoa física – IRPF (todas as 
matérias envolvendo esse tributo)48. 
Essas ações representam 3,48% do 
número total de ações tributárias 
ajuizadas49. Em valores, as ações 
de IRPF representam apenas 1,08% 
do valor total das ações tributárias 
ajuizadas50. Veja-se que há uma 
relação de 3 para 1 no comparativo 
número de processos e valor discu-
tido. São 3,48% dos processos que 
envolvem 1,08% do valor total das 
ações tributárias. Mesmo assim, o 
valor médio das ações de IRPF en-
contrado foi alto: R$ 101.318,38 de 
valor médio discutido por processo. 
As ações tributárias em geral têm va-
lor médio discutido por processo de 
R$ 325.146,53.  Daí a importância 
dos dados para além de presunções, 
intuições ou “constatações práticas”. 
O caminho da solução negociada 
para pequenos litígios tem impacto, 
porém não tão relevante quanto 
pensávamos dentro do quadro geral 
de ações tributárias. Os dados talvez 
sejam reveladores da eficácia das 
medidas já adotadas no que tange 
à simplificação do acertamento do 
IRPF na via administrativa e dos 
meios extrajudiciais de cobrança 
praticados pela PGFN antes anali-
sados. Isso aponta que a adoção de 
simplificação tributária da perspec-
tiva legislativa ou burocrática sobre 
determinadas matérias que deem 
causa a pequenos litígios pode ser 
mais efetiva que a prática transacio-
nal nesse ponto.   

 
Conclusão 

Queremos trazer uma reflexão 
final. O êxito da transação en-

48 Dados obtidos com a colaboração do Dr. Rafael Dias Degani, Procurador Regional da Fazenda Nacional na 4ª Região, junto à Diretoria de Tecnologia da Informação 
do TRF4 a partir da classificação dos assuntos no processo eletrônico das ações ajuizadas no ano de 2016 no âmbito do TRF4. 
49 De um total de 135.514 ações tributárias ajuizadas, 4.729 discutem temas de IRPF.
50  O valor total das ações tributárias (valor da causa) é de R$ 44.061.907.657,28. O valor total das ações de IRPF (valor da causa) é de R$ 479.134.620,84.
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quanto meio indireto de cobrança 
do crédito tributário, para além da 
correta regulação do instituto por lei 
própria do ente tributante, depende 
da efetividade do meio ordinário de 
cobrança do crédito fiscal, qual seja, 
o processo executivo fiscal. Com 
efeito, à primeira vista pode parecer 
que a transação seja instrumento 
eficaz a ser aplicado num espaço de 
ineficiência e morosidade do execu-
tivo fiscal, vindo, pois, para suprir 
uma deficiência do meio ordinário 
de cobrança, numa relação que se 
poderia caracterizar como de com-
pensação. Mas não. Acreditamos, 
pela experiência e pelo exemplo do 
modelo norte-americano de cobran-
ça, que o sucesso do meio transacio-
nal, ao menos para o fim indireto de 
arrecadação, depende, em grande 
medida, de um meio ordinário céle-
re e eficiente de cobrança do crédito 
inadimplido. Sempre que o Estado, 
ao por em marcha os meios exe-
cutivos de cobrança, já sob o total 
resguardo garantista do Judiciário, 
o faça de forma célere e com re-
tornos satisfatórios de recuperação 
do crédito, será maior o interesse 
do devedor em ir ao encontro da 
Fazenda Pública, ainda na fase 
administrativa, para regularizar sua 
situação fiscal. Existe, assim, pelo o 
que entendemos, uma relação de 
complementariedade entre os dois 
meios. Daí que segue válida e neces-
sária a busca por dotar o executivo 
fiscal de arcabouço normativo mais 
robusto, e mais que isso, por uma 
prática de andamento processual de 
fato coativa e expropriatória, pois é 
essa a função mesma do Estado-juiz 
a que se atribui o monopólio do uso 
da força num Estado de Direito. Com 
isso, e bem regulada a transação, 
conforme apontamentos que fizemos 
no presente estudo, será recebida 
como instituo profícuo de redução da 
litigiosidade e da promoção indireta 
da cobrança do crédito tributário, 
essencial para o funcionamento do 
Estado. n
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