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RESUMO

OLIVEIRA, P. T. P. A transação em matéria tributária. 2013. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 2013.

A transação em matéria tributária insere-se no contexto das transformações ocorridas no 

Direito Tributário. Decorre da busca por uma maior legitimidade social do tributo, pela 

eficiência na gestão administrativo-tributária e por um estreitamento das relações fisco-

contribuinte.  O estudo faz um breve apanhado dos instrumentos de “negociabilidade”, 

onde há participação dos contribuintes. Analisa a experiência estrangeira em matéria de 

transação  tributária.  Embora,  no  ordenamento  brasileiro,  a  questão  possa  encontrar 

obstáculo  na  impossibilidade  de  transação  pela  Administração  Pública,  afasta-se 

preliminarmente esse dogma com a demonstração de que a transação conforma-se com os 

princípios  norteadores  do  Direito  Público  (legalidade,  indisponibilidade  do  interesse 

público, discricionariedade, proporcionalidade, eficiência, etc). Após uma análise crítica 

dos artigos 156, III e 171 do CTN, que tratam da transação como forma de extinção do 

crédito tributário, afastam-se os possíveis conflitos da transação tributária em relação aos 

princípios  e  dispositivos  de  ordem tributária  (legalidade  tributária,  obrigatoriedade  do 

lançamento e cobrança do crédito tributário, vedação à renúncia de receitas e igualdade 

tributária). Examinam-se exemplos de transação tributária na legislação de alguns Estados 

da federação e nos Juizados Especiais Federais. O estudo se volta então à análise do PL nº 

5.082/2009, que visa a regulamentar o instituto da transação tributária no âmbito federal. 

Esse  projeto  constitui  uma  alternativa  viável  para  a  redução  da  litigiosidade  e 

desobstrução do Poder Judiciário. Seu exame aprofundado permite concluir que o PL nº 

5.082/2009 estaria em consonância com o ordenamento pátrio e com o atual contexto do 

Direito Tributário, mas que deveria haver alguns reparos em seus dispositivos. 

Palavras-chave: Transação. Direito Tributário. Cooperação fisco-contribuinte.
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ABSTRACT

OLIVEIRA,  P.  T.  P.  Tax  agreements.  2013.  Dissertação  (Mestrado)  –  Faculdade  de 

Direito, Universidade de São Paulo, 2013.

The tax agreements  fall  within the context  of the recent  developments  in Tax law. It 

follows the quest for greater legitimacy of taxes, an efficient tax administration and an 

enhanced  relationship  between tax  authorities  and taxpayers.  This  study gives  a  brief 

overview  of  the  types  of  agreements  that  can  be  entered  by  taxpayers  with  the  tax 

administration. It then analyzes other countries’ experiences with regard to agreements on 

tax matters. Although the simple possibility of a public entity entering into an agreement 

regarding “public interest” can apparently find barriers in our system, this dogma is put 

aside once demonstrated that such agreements are in accordance with principles of Public 

Law (rule of law, unavailability of public interest, discretion, proportionality, efficiency, 

etc). After analyzing articles 156, III and 171 of the Brazilian Tax Code, which deals with 

tax agreements as a way to put an end to a tax liability, we conclude that those agreements 

do not violate the rule of law, the mandatory collection of tax credits, the prohibition of 

waiving  tax  revenues  nor  tax  equality.  The  study  also  examines  examples  of  tax 

agreements  according  to  state  legislation  as  well  as  to  Federal  Small-claims  courts’ 

legislation. Then, the study analyses the bill nº 5.082/2009, which aims to regulate tax 

agreements at the federal level. This bill is an alternative for reducing litigation between 

taxpayers and the tax administration. After reflection, it seems that the proposed bill is in 

accordance with Brazilian law as well as with the present context of Tax Law, but needs 

amendments.

Keywords: Tax Agreements. Tax Law. Enhanced relationship.
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RÉSUMÉ

OLIVEIRA, P. T. P. La transaction fiscale. 2013. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, 2013.

La transaction fiscale se trouve dans le contexte des changements intervenus dans le Droit 

fiscal.  Découle  de  la  recherche  d'une  plus  grande légitimité  sociale  de  l'impôt,  d’une 

administration fiscale efficace et d'une relation plus étroite entre le fisc et le contribuable. 

L'étude  donne un bref  aperçu des  instruments  de "négociation"  en matière  fiscale  qui 

peuvent être conclus entre l'administration et les contribuables. Il analyse des expériences 

étrangères  dans  le  domaine  de  la  transaction  fiscale.  Bien  que  la  question  peut 

apparemment  trouver  des  obstacles  dans  le  Droit  brésilien,  notamment  à  cause  de  la 

prétendue impossibilité pour l'administration de conclure une transaction, cet obstacle est 

écarté en démontrant que la transaction est conforme aux principes directeurs du Droit 

public (légalité, indisponibilité de l'intérêt public, proportionnalité, efficacité, etc).  Après 

une analyse critique des articles 156, 171 et III du Códe Général des Impôts brésilien, qui 

prévoit la transaction comme une forme du contribuable se libérer de sa dette fiscale, on 

écarte des possibles conflits entre la transaction fiscale et les principes et les dispositions 

en  matière  fiscale  (légalité  de  l'impôt,  notification  et  recouvrement  obligatoires, 

interdiction de renoncer à des recettes fiscales et égalité devant l'impôt). L’étude examine 

également des exemples de transaction fiscale dans la législation de certains états de la 

fédération et les tribunaux spéciaux fédéraux. Ensuite, l'étude analyse le Projet de loi n° 

5.082/2009, qui vise à réglementer la transaction fiscale au niveau fédéral. Ce projet est 

une  alternative  viable  pour  réduire  les  litiges  devant  le  juge.  Son examen  approfondi 

montre qu'il serait  en conformité avec le Droit brésilien et le contexte actuel du Droit 

fiscal. Néanmoins, il devrait y avoir quelques amendements sur ses dispositions.

Mots-clés: Transaction. Droit fiscal. Coopération fisc-contribuable.
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INTRODUÇÃO

No âmbito do Direito Tributário brasileiro, uma das discussões mais polêmicas (e, 

ainda assim, pouco estudada) é o instituto da transação em matéria tributária. Em especial, 

a discussão recai sobre a possibilidade de, considerando as premissas do ordenamento 

jurídico vigente, colocar-se fim a uma demanda entre fisco e contribuinte por meio de um 

acordo, com concessões efetuadas por ambas as partes. Nos últimos anos, essa discussão 

tem ganhado maior destaque notadamente a partir da elaboração de um Projeto de Lei 

Geral de Transação em matéria tributária (Projeto de Lei n° 5.082/2009), que se encontra 

atualmente em trâmite no Congresso Nacional. 

Parte dos advogados e também dos membros da Procuradoria da Fazenda Nacional 

e da Procuradoria dos Estados e Municípios mostra-se refratária à idéia, sob o argumento 

de que a  implementação do referido  instituto  violaria  a indisponibilidade  do interesse 

público, a legalidade tributária e o próprio conceito de tributo previsto no art. 3o do CTN, 

além de outorgar enorme poder discricionário à Administração1. No entanto, a tese pela 

possibilidade  de  transação  entre  fisco  e  contribuinte  parece  ganhar  cada  vez  mais 

adeptos2. Seus defensores sustentam que não há empecilhos constitucionais ou legais para 

sua utilização como método de solução de conflitos e justificam a sua adoção pelo ganho 

em efetividade na resolução dos litígios, pelo menor custo para o Estado e, ainda, pela 

melhora nas relações com o contribuinte. 

Para  se  chegar  a  uma  conclusão,  seja  ela  a  favor  ou  contra  a  proposta  de 

implementação da transação em matéria tributária, é preciso analisar o tema com mais 

profundidade, examinando-o de forma científica, ponderando os argumentos favoráveis e 

aqueles desfavoráveis à transação, tudo isso em face de um ordenamento específico, no 

caso, o ordenamento jurídico-tributário brasileiro.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo estudar o instituto da transação em um 

ramo da ciência jurídica em que sua aplicação no Brasil é menos comum, qual seja, o 

1 É o caso, por exemplo, de: Hugo de Brito Machado, Eurico Marcos Diniz de Santi, Oswaldo Othon de  
Pontes Saraiva Filho, Dolizete Fátima Michelin e Simone Anacleto Lopes.
2 No  evento  “Soluções  Alternativas  de  Resolução  de  Conflitos:  Arbitragem  em  Direito  Tributário”, 
realizado pela EMAG/TRF-3a Região entre os dias 20 e 21 de junho de 2011, falou-se não somente da 
arbitragem  como  também  da  transação  em  matéria  tributária,  sendo  que  todos  os  palestrantes 
demonstraram-se favoráveis à proposta de transação e arbitragem em matéria tributária. A título ilustrativo, 
podem ser  citados:  Diogo Leite  Campos,  Arnaldo  Sampaio  de  Moraes  Godoy,  Luis  Inácio  de  Lucena 
Adams, Cesar Garcia Novoa, além de Gerd Willi Rothmann.
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Direito  Tributário.  É a partir  das disposições  da Constituição  Federal,  bem como dos 

artigos 156, inciso III e 171 do CTN, e das demais normas pertinentes ao tema, que se 

desenvolve este estudo.

O tema transação em matéria tributária tem como pano de fundo o fato de o Poder 

Judiciário  estar  assoberbado de  processos  e  que  grande parte  deles,  especialmente  no 

âmbito  da  Justiça  Federal,  refere-se  à  matéria  tributária,  em  especial,  de  cobranças 

fiscais3. E não há como se falar em efetivo acesso ao Poder Judiciário (e à própria Justiça) 

se muitos desses litígios demoram quase uma década para serem solucionados4. Eis, pois, 

que  a  celeridade  é  uma  das  principais  preocupações  dos  operadores  do  direito  na 

atualidade.

A contratação de mais juízes e servidores para fazer frente ao crescente número de 

processos judiciais não se aparenta como a solução mais viável para dar maior celeridade 

à tramitação dos processos. É que, uma das grandes mazelas da economia nacional é o 

alto  gasto  com  o  funcionalismo  público,  que  só  cresceria  com  essa  medida.  E  para 

compensar  o  aumento  dos  gastos  com o  funcionalismo,  o  Governo  seria  obrigado  a 

majorar a carga tributária, o que, por sua vez, implicaria no aumento de conflitos com os 

contribuintes, e assim sucessivamente, em um interminável círculo vicioso. 

Ademais, as reformas constitucionais e processuais realizadas até o momento com 

a  finalidade  de  dar  maior  celeridade  aos  processos  judiciais  não  obtiveram  o  êxito 

esperado5. Outras propostas, ainda em trâmite, com o mesmo escopo, como aquela objeto 

da  PEC n°  15/11 (por  alguns  denominada  de  “PEC dos  recursos”),  que  permite  que 

decisões  proferidas  pelos  tribunais  sejam  executadas  ainda  que  interpostos  recursos 

3 Citando os dados do Relatório Estatístico de Movimentação Processual do Tribunal Regional Federal da 3 a 

Região tem-se que, dos 1.649.933 processos em trâmite em dezembro de 2012 na Seção Judiciária de São  
Paulo,  802.056 são execuções  fiscais  e  embargos  às execuções  fiscais  (48,61% do total  de processos).  
Disponível em: <http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=2392>. Acesso em: 17 fev. 2013. O Conselho 
Nacional de Justiça também divulgou o relatório “Justiça em Números 2012”, citando os dados referentes à  
2011 e indicando que 82% das execuções perante a Justiça Federal versam sobre matéria fiscal (p. 151 do 
relatório).  Disponível  em:  <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/Publicacoes/rel_completo_ 
federal.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2013. 
4 O tempo médio de tramitação de uma execução fiscal na Justiça Federal é de 9 anos e 9 meses, conforme 
dados extraídos do Comunicado n° 127, de 4 de janeiro de 2012, elaborado pelo IPEA, considerando dados 
de 2011. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120103_comuni 
cadoipea127.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2013.
5 Sobre as alterações na Constituição Federal com o intuito de dar maior celeridade processual, destaca-se a  
EC nº  45/04,  que criou  as  súmulas  vinculantes  e  acrescentou  o requisito  da repercussão  geral  para  os  
recursos  extraordinários  perante  o  STF.  Sobre  as  reformas  processuais  realizadas  com  tal  desiderato, 
destacam-se a reforma em relação à forma de cumprimento da sentença (Lei n° 11.232/05), a reforma que 
estabeleceu, como regra, o agravo retido (Lei n° 11.187/05) e a regulamentação da repercussão geral como 
requisito para a interposição de recurso extraordinário (Lei n° 11.418/06).
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especiais e/ou extraordinários, são objeto de infinitos debates6.

A maior parte dos processos de natureza tributária em trâmite perante a Justiça 

Federal consiste em execuções fiscais (e respectivos embargos à execução), cuja lentidão, 

ineficácia  e  alto  custo  para  o  Poder  Público  a  tornam um  mecanismo  inadequado  e 

ineficaz  para  a  arrecadação  de  tributos  e  para  a  resolução  dos  conflitos  entre  fisco e 

contribuinte7. 

Nesse  contexto,  impõe-se  a  utilização  de  meios  alternativos  de  solução  de 

controvérsias, tais como a conciliação, a mediação, a arbitragem e a transação8.  

Diz-se que esses meios  de solução de controvérsias  são alternativos  porque se 

contrapõem  ao  meio  contencioso-judicial,  mais  comumente  utilizado  pelos  cidadãos. 

Porém, atualmente, em razão do excessivo número de demandas submetidas à apreciação 

do Poder Judiciário, bem como da demora dos julgamentos e dos intermináveis recursos 

existentes no sistema jurídico nacional, esse mecanismo não tem se mostrado como um 

meio efetivo para a solução de conflitos entre as partes.

O tema – a transação em matéria tributária - foi escolhido por sua utilidade prática, 

como uma alternativa  para desafogar  o Poder  Judiciário,  dando efetividade à idéia  de 

justiça  e  ao  princípio  que  assegura  a  razoável  duração  do  processo  e  os  meios  que 

garantam  a  celeridade  de  sua  tramitação,  conforme  estabelecido  pela  EC  nº  45/04. 

Ademais, esse tema foi escolhido porque se reveste de singularidade, com reflexos diretos 

na atuação do candidato, na qualidade de Procurador da Fazenda Nacional.

Embora prevista desde 1966 no CTN, a transação em matéria tributária não foi 

examinada  de  modo  profundo  pelos  doutrinadores  brasileiros,  muito  menos  pela 

jurisprudência. São poucas as bibliografias acerca do assunto, tendo sido recentemente 

6 Essa PEC acrescenta os arts. 105-A e 105-B ao texto constitucional, propondo a imediata execução das 
decisões após pronunciamento de segunda instância (TRFs e TJs). Essa proposta encontra-se, atualmente,  
em trâmite no Senado Federal <http://www.senado.gov.br>. Acesso em: 25 fev. 2013.
7 Acerca do custo unitário do processo de execução fiscal na Justiça Federal, conferir o Comunicado do  
IPEA n° 127, de 04 de janeiro de 2012. Nesse relatório, o IPEA destaca que uma execução fiscal custa, em 
média,  R$  5.607,67.  Disponível  em:  <http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/ 
120103comu nicadoipea127.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2013.
8 Há  quem  sustente  que  essas  são,  na  verdade,  “soluções  preferenciais”  e  não  unicamente  “soluções  
alternativas” de controvérsias. Esse raciocínio está pautado na idéia de que a Administração deve (poder-
dever) preferir uma dessas formas de solução de conflitos. Nesse sentido conferir a opinião de Gustavo 
Justino de Oliveira. (OLIVEIRA, Gustavo Justino de. A Administração Consensual como a nova face da 
Administração Pública no século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de 
ação. In:  OLIVEIRA, Gustavo Justino de.   Direito administrativo democrático.  Belo Horizonte: Fórum, 
2010, p. 218).
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retomados os debates em relação ao tema, ainda que de forma incipiente, em razão do 

recente Projeto de Lei n° 5.082/2009, proposto pelo Poder Executivo. 

Nesse  sentido,  entende-se  ainda  que  o  estudo  pode  contribuir  para  o 

enriquecimento das discussões sobre o tema e, eventualmente, para o aperfeiçoamento do 

referido Projeto de Lei de transação em matéria tributária. Ademais, poderá também vir a 

servir de referência para legislações vindouras sobre a matéria que provenham de outras 

Pessoas Políticas (Estados, DF e Municípios).

Por fim, é importante sublinhar que, além de reduzir a litigiosidade e desafogar o 

Poder Judiciário,  permitindo uma maior  celeridade processual,  a transação em matéria 

tributária insere-se no contexto das transformações ocorridas no Direito Tributário nos 

últimos  anos.  Nesse sentido,  o  estudo desse instituto  permitirá  melhor  compreender  o 

estágio atual das relações entre fisco e contribuinte, bem como verificar até que ponto a 

transação tributária (e outros institutos análogos) pode vir a melhorar esse relacionamento.

A fim de expor com clareza o resultado da pesquisa, o estudo foi segregado em 

quatro capítulos. 

No primeiro capítulo (Capítulo I – Transformações no Direito Tributário), a 

intenção é de contextualizar o instituto da transação em face das modificações ocorridas 

no  Direito  Tributário  e  a  passagem  de  uma  teoria  tradicional,  focada  sobretudo  na 

arrecadação,  para  uma  visão  contemporânea.  Nesse  sentido,  pretende-se  examinar  as 

origens e fundamentos da tributação, para então chegar às preocupações na atualidade em 

relação à tributação, com destaque para a legitimidade social, a busca pela eficiência na 

gestão administrativo-tributária e para o estreitamento das relações fisco-contribuinte. Sob 

esse aspecto, será examinada a questão do “contratualismo fiscal” e dos instrumentos de 

negociabilidade  em  que  existe  a  participação  dos  contribuintes:  advance  tax  rulings, 

consultas,  agréments fiscaux e acordos prévios em matéria  de preços de transferência. 

Nesse capítulo, a experiência estrangeira em matéria de transação tributária é citada para 

situar, também no âmbito internacional, a discussão.  

No  segundo  capítulo  (Capítulo  II  –  O Falso  Dogma da  Impossibilidade  de 

Transação em Matéria de Direito Público no Brasil), analisa-se a compatibilidade do 

instituto da transação em relação a diversos princípios de Direito Público no Brasil, em 

especial, em relação ao princípio da legalidade, da indisponibilidade do interesse público, 

da  impessoalidade,  da  discricionariedade,  da  proporcionalidade  e  da  eficiência.  Nesse 
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contexto,  são estudadas algumas disposições legislativas  que permitem a transação em 

outros  ramos  do  Direito  Público.  Essa  análise  tem  por  finalidade  verificar  se  seria 

verdadeiro  o dogma da  impossibilidade  de transação  pela  Administração  Pública  (em 

matéria  de  Direito  Público),  pressuposto  para  o  raciocínio  desenvolvido  nas  partes 

seguintes desse estudo, especificamente em relação à matéria tributária.

No  terceiro  capítulo  (Capítulo  III  –  Transação  em  Matéria  Tributária  no 

Brasil),  examina-se  a  transação  em matéria  tributária  propriamente  dita,  cotejando os 

diversos  aspectos  do  instituto,  sua  origem  e  pressupostos,  tomando  por  base  o 

ordenamento  jurídico  brasileiro.  Nesse  capítulo,  analisam-se  pormenorizadamente  as 

disposições dos artigos 156, III e 171 do CTN, que prevêem a transação como uma das 

formas de extinção do crédito tributário. A partir dessa análise – com exame crítico das 

manifestações  da  doutrina  e  da  jurisprudência  -  será  possível  destacar  quais  são  os 

possíveis conflitos da transação tributária em relação às demais normas do ordenamento 

jurídico  tributário  brasileiro:  é  o  caso,  por  exemplo,  da  suposta  incompatibilidade  da 

transação perante o princípio da legalidade, os arts. 3° e 142, § único do CTN e art. 14 da 

LRF,  bem como  perante  o  princípio  da  igualdade  tributária.  Os  elementos  até  então 

desenvolvidos na pesquisa permitirão examinar (e refutar) alguns dos principais desafios 

mencionados pela doutrina em relação à transação em matéria tributária. 

Nesse contexto, serão também analisados alguns exemplos de transação tributária 

em vigor no direito interno: começando pela legislação de alguns Estados da federação 

que disciplinaram a questão, adentrando a Lei n.° 10.259/01, particularmente no que se 

refere  ao  artigo  10°,  §  único,  que  prevê  a  possibilidade  de  transação  no  âmbito  dos 

Juizados  Especiais  Federais,  e  terminando  pela  análise  do  Decreto  n.º  4.250/02,  que 

regulamentou  aquele  desipositivo.  Essa  análise  serve  como  elemento  para  ilustrar  as 

considerações e criticas feitas no mesmo capítulo.

No quarto e último capítulo (Capítulo IV – Análise do Projeto de Lei Geral de 

Transação Tributária) e, considerando já firmados os principais conceitos e limites do 

instituto, é feita uma análise aprofundada do Projeto de Lei n° 5.082/2009, que propõe a 

Lei  Geral  de  Transação  em  matéria  tributária  no  âmbito  federal  e  que  se  encontra 

atualmente em trâmite no Congresso Nacional. A referência a esse Projeto de Lei tem 

uma intenção clara: confirmar ou refutar os fundamentos teóricos desenvolvidos ao longo 

da  pesquisa  face  a  uma  disposição  legal  específica:  o  Projeto  de  Lei  n°  5.082/2009. 

Assim, examina-se de maneira crítica o procedimento previsto para a transação tributária, 
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a abrangência da transação - se aplicável somente aos acessórios ou também aos tributos 

propriamente ditos -,  as diversas modalidades de transação e suas peculiaridades,  bem 

como  os  efeitos  de  cada  uma  das  etapas  relacionadas  ao  procedimento  de  transação 

tributária  previstas  no  referido  projeto,  além  das  hipóteses  de  revogação,  nulidade  e 

revisão do termo de transação e suas respectivas consequências. Finalmente, são efetuadas 

críticas pontuais ao Projeto de Lei nº 5.082/2009.

Essas são as principais questões analisadas ao longo do estudo e que permitem, ao 

final, avaliar a possibilidade de aplicação da transação em matéria tributária como um 

mecanismo de solução de controvérsias no ordenamento jurídico brasileiro. 
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CAPÍTULO V – SÍNTESE CONCLUSIVA 

1.  Um dos  grandes  problemas  na  atualidade,  tanto  no  Brasil  como em outros 

países mundo afora, é a demora do Poder Judiciário na resolução definitiva dos conflitos 

que  lhes  são  levados.  Essa  demora  é  causada,  na  maioria  das  vezes,  pelo  número 

excessivo  de  demandas  que  tramitam  na  Justiça,  com  destaque  para  os  processos 

envolvendo questões de natureza tributária.

2. As reformas para dar maior celeridade processual até então implementadas não 

foram suficientes  para agilizar  os julgamentos  e  desobstruir  o Poder  Judiciário.  Além 

disso, a contratação de novos julgadores não parece ser uma solução adequada, tendo em 

vista a diversidade de problemas a ela relacionados, notadamente, seu alto custo.

3. Uma das alternativas viáveis para a resolução do problema, ao menos no que 

tange  aos  conflitos  de  natureza  tributária,  é  a  transação  em  matéria  tributária.  Esse 

instrumento,  previsto há muito tempo no ordenamento  jurídico brasileiro,  permite  não 

somente uma resolução célere dos conflitos, como também uma participação efetiva dos 

administrados no procedimento de aplicação das normas.

4.  A  transação  em  matéria  tributária  insere-se  no  contexto  das  diversas 

transformações  por  que passa o Direito  Tributário  na atualidade.  Está  intrinsecamente 

relacionada à necessidade de se conferir uma maior legitimidade social à tributação, à 

busca pela  maior  eficiência  na gestão administrativo-tributária,  e  ao estreitamento  das 

relações entre fisco e contribuintes.

5.  Esse  mecanismo  de  solução  de  controvérsias  decorre  também  de  um nova 

tendência do Direito Tributário contemporâneo: o “contratualismo fiscal”. Tal fenômeno 

visa a designar não necessariamente situações em que haja um contrato propriamente dito 

entre  fisco e  contribuinte,  mas em que haja uma relação menos  hierarquizada  e  mais 

negocial entre as partes.

6.  Vários são os exemplos  no Direito  Tributário dessa tendência  negocial,  que 

garante  uma  maior  participação  dos  contribuintes.  É  o  caso  das  consultas  fiscais  ou 

rulings,  dos  agréments fiscaux do Direito  francês,  dos acordos prévios em matéria  de 

preços de transferência e da própria transação em matéria tributária.

7. A transação tributária e outros institutos análogos encontram-se previstos no 
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ordenamento de diversos países. A título exemplificativo, a França prevê a transaction; a 

Itália prevê o accertamento con adesione e a conciliazione giudiziale; por fim, os Estados 

Unidos prevêem os closing agreements e os offers in compromise. 

8.  A análise  do instituto  da transação em matéria  tributária  propriamente  dita, 

pressupõe  a  superação  de  uma  questão  preliminar:  saber  se  a  Administração  poderia 

celebrar  transação  em assuntos  envolvendo  Direito  Público.  Conforme  se  analisou,  a 

impossibilidade de transação pela Administração caracteriza-se como um falso dogma, 

que se encontra superado nos dias atuais, por diversas razões.

9.  Em primeiro  lugar,  o  instituto  da  transação coaduna-se  com o princípio  da 

legalidade. A margem de discricionariedade outorgada à Administração quando de uma 

atuação  consensual  é  sem dúvida  superior  àquela  outorgada  numa  atuação  unilateral. 

Porém, essa liberdade estará sempre pautada por parâmetros estabelecidos em lei. Daí sua 

consonância com o princípio da legalidade. 

10.  De  igual  modo,  verifica-se  que  transação  não  viola  o  princípio  da 

indisponibilidade do interesse público. Deve-se sempre levar em consideração o interesse 

da coletividade (interesse primário) e não aquele da pessoa política (interesse secundário). 

Também não viola o princípio da impessoalidade seja na sua acepção de isonomia, seja na 

sua acepção de finalidade. Havendo administratados em situação jurídica idêntica, deve-se 

lhes assegurar o mesmo tratamento.

11. A transação se conforma perfeitamente com o princípio da discricionariedade. 

Embora goze de uma margem de valoração em sua escolha, o administrador não está livre 

para  decidir  o  que  bem  entender.  Suas  escolhas  deverão  ser  pautadas  tendo  como 

parâmetro a proporcionalidade (necessidade e adequação) e a razoabilidade (padrão de 

aceitabilidade), e como objetivo principal a eficiência administrativa (redução do custo e 

rapidez).

12.  Vários  são  os  intrumentos  e  normativos  que  permitem  a  transação  pela 

Administração em matéria de Direito Público no ordenamento jurídico pátrio. É o caso, 

por  exemplo,  do  termo  de  ajustamento  de  conduta  nas  ações  civis  públicas,  dos 

compromissos de cessação de infração da ordem econômica e dos termos de compromisso 

em  matéria  ambiental.  Tais  exemplos  corroboram  para  a  superação  do  dogma  da 

impossibilidade da Administração transacionar em matéria de Direito Público.
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13.  A  natureza  jurídica  da  transação,  de  origem  civilista,  era  bastante 

controvertida.  Com  o  Código  Civil  de  2002,  essa  controvérsia  restou  superada, 

encontrando-se  a  transação  entre  as  modalidades  contratuais.  Em  matéria  tributária, 

diferentemente, prevelece o entendimento de que a transação é mero ato administrativo. 

Trata-se, porém, de instituto em que se permite a negociação e a participação efetiva do 

contribuinte, em uma acepção mais ampla do denominado “contratualismo fiscal”.

14. O CTN tratou da transação tributária como modalidade de extinção do crédito 

tributário,  enumerando-a  em  seu  art.  156  e  disciplinando-a  em  seu  art.  171.  Não 

esclareceu, porém, o momento em que se daria tal extinção: (a) quando da celebração da 

transação;  ou (b)  quando do cumprimento  do acordo e  pagamento  do crédito.  Parece 

correto  entender  que  a  celebração  da  transação  extingue  o  crédito  tributário,  porém 

somente em relação à parcela que as partes abriram mão ao transacionar.

15.  A  transação  tributária  possui  um regime  jurídico  próprio  no  ordenamento 

jurídico-tributário  brasileiro.  Não  obstante,  é  comum  associar  a  transação  a  outros 

institutos do Direito Tributário pátrio: a moratória, o parcelamento, a remissão, a anistia e 

a denúncia espontânea. Tal confusão decorre do fato de que as leis editadas pelos entes 

políticos misturam os institutos, sendo por vezes difícil ao intérprete identificar qual o 

regime jurídico aplicável ao caso específico de que tratou a referida norma legislativa.

16. Em conformidade com a redação atual do art. 171 do CTN, a transação em 

matéria  tributária  pressupõe  alguns  requisitos:  (a)  lei  autorizadora  -  lei  específica  ou 

genérica  que  permita  a  transação  e  estabeleça  parâmetros  para  a  sua  realização;  (b) 

concessões mútuas - ambas as partes devem abrir mão de, ao menos, uma parcela de suas 

respectivas pretensões; e (c) a terminação do litígio – deve colocar fim ao conflito de 

interesses existente entre as partes, seja na efera administrativa ou judicial.

17. A despeito de sua previsão expressa no CTN, controverte-se a doutrina acerca 

do  cabimento  da  transação  tributária  no  ordenamento  jurídico  brasileiro.  Alguns  dos 

principais argumentos utilizados são de que a transação tributária seria incompatível com: 

(a) o princípio da legalidade tributária; (b) a obrigatoriedade de lançamento e cobrança do 

crédito  tributário;  (c)  o  dispositivo  que  condiciona  a  renúncia  de  receitas  pela 

Administração; e (d) o princípio da igualdade tributária.

18.  A  transação  tributária  não  viola  o  princípio  da  legalidade  tributária.  A 

utilização de conceitos jurídicos indeterminados quando da elaboração das normas impõe 
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ao  seu  aplicador  certa  margem de  discriocionariedade  quando  de  sua  aplicação,  para 

definir o seu conteúdo. Demais disso, a transação encontra-se prevista em lei como forma 

de extinção do crédito tributário,  que deverá ser autorizada por outra lei  (art.  171, do 

CTN). A transação é, pois, uma decorrência da legalidade.

19.  A transação tributária não é incompatível com obrigatoriedade de lançamento 

(art.  142,  § único, do CTN), nem de sua cobrança por atividade vinculada (art.  3º, do 

CTN). Essas atividades devem ser sempre efetuadas em conformidade com o que dispõe a 

lei.  Um dispositivo  legal  específico  autoriza  a  transação  como  forma  de  extinção  do 

crédito  tributário  (art.  171,  do  CTN).  Portanto,  não  há  incompatibilidade,  mas 

complementariedade dos referidos dispositivos.

20. A transação tributária  também não se configura como renúncia de receitas, 

para fins do art. 14 da LRF. A transação não é favor fiscal concedido unilateralmente ao 

contribuinte, mas uma forma de se colocar fim a um litígio, que pressupõe bilateralidade. 

De todo modo, ainda que a transação tributária venha a ser enquadrada como renúncia de 

receitas,  nada impede sua realização,  desde que respeitadas  as condições  previstas  no 

referido dispositivo.

21.  Não  há  incompatibilidade  entre  a  transação  tributária  e  o  princípio  da 

igualdade tributária. Esta pressupõe o dever de diferenciação em conformidade com as 

particularidades  de  cada  situação.  Com efeito,  a  decisão  individualizada  proferida  no 

procedimento  de  transação,  em  conformidade  com  as  circunstâncias  de  cada  caso 

concreto, é da essência do próprio princípio da igualdade tributária.

22.  A  transação  tributária  não  necessariamente  implicará  em  desestímulo  ao 

pagamento  voluntário  de  tributos.  A  Administração  deve  avaliar  o  risco  de  alguns 

contribuintes preferirem deixar de pagar espontaneamente seus tributos quando de seus 

vencimentos,  para se  beneficiar  de eventuais  reduções  quando da transação tributária. 

Deve também sopesar  a  possível  perda  de  arrecadação  voluntária  com os  ganhos  em 

redução de custos, celeridade, segurança jurídica, etc.

23.  A  discricionariedade  atribuída  à  autoridade  competente  para  celebrar  a 

transação tributária não incrementa o risco de corrupção nem utilização desse instituto 

como instrumento político.  Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade.  As 

decisões  nos  procedimentos  de transação devem sempre  ser  motivadas.  Demais  disso, 

existem diversos mecanismos em nosso ordenamento jurídico que podem ser utilizados 
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para prevenir o uso abusivo da transação.

24. A transação em matéria tributária já se encontra prevista e regulamentada na 

legislação de alguns Estados da federação: é o caso, por exemplo, dos Estados de Minas 

Gerais,  Pernambuco  e  Santa  Catarina.  A  despeito  da  necessidade  de  alguns  reparos 

pontuais para aperfeiçoar a legislação dos referidos entes, verifica-se que tal  iniciativa 

coaduna-se com o atual estágio do Direito Tributário contemporâneo, que privilegia uma 

maior participação da sociedade na tributação, como forma de garantir maior legitimidade 

social ao tributo.

25. Em âmbito federal, há quem defenda que a transação tributária já encontraria 

respaldo no ordenamento jurídico pátrio, ao menos em relação as causas de competência 

dos Juizados Especiais Federais (JEFs). A Lei nº 10.259/2001 previu, em seu art. 10, § 

único,  a  possibilidade  de  transação  nos  processos  de  sua  competência,  tendo  sido 

regulamentada  pelo  Decreto  nº  4.250/2002.  Embora  esses  dispositivos  não  tratem 

exclusivamente da transação em âmbito tributário, a ela se aplicam.

26. Tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei Geral de Transação em 

matéria  tributária  (PL nº  5.082/2009).  Esse projeto visa  a  regulamentar  o  instituto  da 

transação tributária no âmbito da União. Paralelamente a ele, tramita também um Projeto 

de Lei Complmentar (PLC nº 469/2009), que introduz algumas alterações ao CTN, de 

forma a melhor compatibilizar a noção clássica de transação tributária às modificações 

trazidas pelo Projeto de Lei Geral de Transação.

27. Esse projeto constitui-se em uma alternativa viável para desobstruir o Poder 

Judiciário. Visa não somente a reduzir a litigiosidade e a demora na resolução de conflitos 

entre  fisco  e  contribuintes,  como  também  assegurar  uma  maior  eficiência  da 

Administração tributária e garantir maior segurança jurídica aos contribuintes. Resulta da 

mudança de paradigmas na relação fisco-contribuinte: de uma relação de confronto para 

uma relação de cooperação. Enfim, se aprovado, traz vantagens para ambas as partes.

28. O Projeto de Lei Geral de Transação traz um órgão técnico especializado com 

competência para deliberar sobre os pedidos de transação, autorizando-os ou não, sempre 

por meio de decisão motivada: a CGTC. Demais disso, dependendo do valor envolvido na 

transação, o procedimento de aprovação será mais complexo, podendo vir a ser necessário 

autorização do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e até do Ministro da Fazenda. 
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29. De acordo com a proposta apresentada, a transação tributária encontra alguns 

limites. Em princípio, somente se aplica às prestações acessórias (multa, juros, encargos, 

etc).  Proibiu-se que  a  transação implique  em negociação do montante  do tributo.  Tal 

vedação,  entretanto,  é  mitigada  na  hipótese  em que  a  redução  do  tributo  decorra  de 

interpretação de conceitos jurídicos indeterminados ou da identificação do fato num caso 

concreto. Demais disso, ressalvadas hipóteses específicas, vedou-se que a transação afaste 

atos normativos sob o fundamento de inconstitucionalidade.

30.  É  previsto  um  procedimento  específico  para  a  transação,  composto  por 

diversas fases, cada qual com efeitos próprios, destacando-se: apresentação da proposta -  

efeito  suspensivo  da  pretensão  punitiva  em  relação  a  eventuais  crimes  praticados; 

admissão da proposta - suspensão da exibilidade do crédito e de eventuais processos, bem 

como interrupção da prescrição; celebração da transação - renúncia a eventuais questões 

deduzidas  em  relação  ao  crédito;  e, cumprimento  das  condições pactuadas  -  efetiva 

extinção do crédito e da pretensão punitiva estatal.

31. São várias as modalidades de transação em matéria tributária constantes no 

projeto,  a  saber:  transação  em  processo  judicial,  transação  em  insolvência  civil, 

recuperação  judical  e  falência;  transação  por  recuperação  tributária;  e  transação 

administrativa  por  adesão.  Cada  uma  dessas  modalides  possuiu  particularidades 

específicas  com um regime  próprio.  Algumas  delas  possuem um marco  temporal  até 

quando  podem  ser  realizadas  a  transação;  outras,  possuem  pressupostos  e  requisitos 

próprios bastante detalhados e diferentes das demais.

32. Existem hipóteses de revogação, nulidade e revisão do termo de transação. A 

primeira  pode  ocorrer  quando  descumpridas  as  condições  pactuadas,  acarrentando, 

principalmente,  a cobrança do crédito em seu valor integral  e a aplicação de multa;  a 

segunda  ocorre  quando  a  transação  for  realizada  em  inobservância  às  condições  e 

requisitos  formais  ou  materias  ou  outras  situações  mencionadas  pela  lei,  acarretando, 

principalmente, a cobrança do crédito em seu valor integral; a terceira ocorre notadamente 

quando o termo de transação tiver se fundado, ou contrariar, interpretação do STF ou dos 

tribunais superiores, produzindo efeitos ex nunc. 

33.  O PL de  transação  parece  coadunar-se com o ordenamento  pátrio.  Porém, 

diversos são os reparos sugeridos ao projeto, que permitiriam seu aprimoramento.  É o 

caso,  por  exemplo:  da  previsão  de  recursos  nas  hipóteses  de  inadmissão  e  decisão 
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denegatória  da  transação;  e  do  esclarecimento  em  relação  ao  juízo  competente  para 

apreciar  o  requerimento  de  transação  na  hipótese  de  insolvência  civil,  falência  ou 

recuperação  judicial.  Demais  disso,  parece  conveniente  impor  limites  aos  poderes  da 

CGTC,  bem  como  fixar  o  prazo  do  mandato  de  seus  membros.  Enfim,  assevera-se 

recomendável,  ainda,  a publicação não somente das ementas  dos termos de transação, 

como também das decisões concessivas ou denegatórias da transação.

34. Finalmente, a transação em matéria tributária é não somente compatível com o 

ordenamento jurídico pátrio, como também desejável do ponto de vista prático. Trata-se 

de uma alternativa viável à situação letárgica em que se encontra o Poder Judiciário, em 

razão da quantidade de processos que nele tramitam e da ausência de vontade política para 

alterar  as  normas  processuais  atuais.  Quanto  à  questão  da  eficacidade  da  transação 

tributária para resolver esse problema, somente a experiência  na sua utilização poderá 

dizer se ela realmente terá o efeito esperado.
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