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RESUMO 

 

 

A dissertação apresenta um modelo dogmático para a transação do direito 

tributário brasileiro, com vistas à diferenciação da categoria civilística e, 

principalmente, dos outros meios para a extinção do crédito tributário. O estudo 

tem seu eixo no Art. 171, do Código Tributário Nacional, a partir do qual são 

identificadas as relações sistêmicas referentes à figura. Trata-se de caracterizar 

esse dispositivo: como regra especial, diante da normativa comum (que impõe a 

extinção do crédito pelo pagamento); como norma geral, obrigatória para os 

legisladores dos entes tributantes. De acordo com as disposições da lei 

complementar tributária, indica-se um procedimento idealizado para a 

materialização de transação válida, formado em etapas: 1) Decisão política, 

proferida no âmbito da competência tributária, acerca da renúncia de receitas, 

das condições para o ajuste e do agente administrativo indicado para a gestão do 

caso; 2) Autorização do administrador; 3) Autocomposição bilateral condicionada 

facultativa. Demonstrando-se a eficácia e execução do concerto, analisa-se o 

regime jurídico aplicável à espécie, seja em sua construção válida, seja em molde 

irregular. A integração da especialidade no ordenamento sistemático é 

comprovada em razão do direito positivo que dispõe acerca do controle de seu 

funcionamento, indicativo dos sujeitos legitimados e instrumentos processuais à 

impugnação de vícios ocorrentes nesta prática bilateral.  

 

Palavras-chave: Transação, direito tributário, controle. 



ABSTRACT 

 

 

The paper presents a dogmatic model to the Brazilian tax law deal institute, 

intending to differentiate from civil kind and, mainly, from other means for tax 

credit extinction. The research has a focus on article 171 of the National Tax 

Code, identifying system relations. The aim is to characterize this figure: as 

special rule, that is up against a common rule (that imposes the credit extinction 

by payment); as general rule, compulsory for tax country legislators. According to 

supplementary taxation law, an ideal procedure for a valid deal is indicated, 

divided in stages: 1) Political decision, made in the tax competence scope, about 

income renouncement, settling conditions and the administrative agent indicated 

for case management; 2) Administrator authorization; 3) Facultative conditioned 

bilateral self-composition. It is analyzed the applicable lawful regime, showing 

the settling efficiency and its execution, in regular and irregular ways. The 

specialty integration in the lawful system is proved because positive law rules its 

control and functioning, indicating legitimate people and the means to combat 

existing vices in this bilateral practice. 

 

Keywords: Deal, tax law, control. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A inspiração para esta pesquisa surge da verificação de um 

aparente paradoxo que consiste na inserção de uma norma permissiva para 

prática de base consensual no âmbito tributário. O tema para estudo é a 

transação, a partir do enunciado do Código Tributário Nacional (CTN): 

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. 
 

Trata-se de averiguar a validade do Art. 171, CTN, em face do 

ordenamento da tributação do Estado brasileiro contemporâneo.  

Esse problema demanda investigações acerca dos enlaces 

sistêmicos entre o acordo – cerne de uma transação – e as inescusáveis 

imposições do ordenamento tributário brasileiro, para avaliar criticamente a 

possibilidade (ou não) de uma sistematização teórica desse conjunto.  

Por esse pressuposto, adota-se uma postura de análise científico-

jurídica do direito brasileiro para apresentar um trabalho eminentemente 

descritivo dos textos positivados, que pode, ainda, cumprir uma função 

pragmática, à medida que seja adotado como parâmetro interpretativo para os 

operadores do direito relacionados à administração pública dos tributos. Por isso, 

entende-se haver uma perfeita consonância deste estudo com a linha de pesquisa 

apresentada pela instituição acadêmica: Estado, Poder Regulador e Tributação. 

Constata-se que a doutrina pátria tem relegado o tema, nas 



 
12 

poucas obras dedicadas aos meios de extinção da obrigação tributária. Nesse 

quadro, a transação é olhada superficialmente, resultando em uma interpretação 

reducionista que descura das relações entre as normas de direito tributário com 

outros campos, principalmente, o constitucional e o administrativo. Desse modo, 

antes de corroborar o entendimento que assinala um suposto erro na lei geral 

tributária, busca-se verificar consistência na hipótese de compatibilidade entre o 

quadro atual dos princípios regentes da administração tributária e o texto legal 

para a transação. 

O minguado exame do tema (até esta data) realça a necessidade 

de uma construção, antes, dogmática, de um significado normativo para a espécie 

– por isso, afasta-se a perspectiva meta-jurídica daqui. Assim, com esta 

dissertação, pretende-se um modelo para a transação do direito tributário 

brasileiro (categorização), a partir da análise dos enunciados positivados 

referentes à obrigação tributária e aos instrumentos para extinção do crédito 

respectivo, para os tributos geridos pelos entes fiscais (com isso, excluindo o 

âmbito da parafiscalidade).  

Adotando-se como pressuposto que o dispositivo do Código 

Tributário Nacional não pode ser aplicado em litígio referente a crime, por não 

haver cláusula de exclusão da jurisdição penal competente em cada circunstância 

para a admissão de uma solução concertada autonomamente, o foco sobre o 

núcleo regulador da gestão tributária exclui a pesquisa acerca de eventuais 

disposições de direito penal relacionadas com a espécie. 

A adoção da interpretação sistêmica como pressuposto 

metodológico demanda examinar: a regência constitucional da renúncia de 

receitas no ordenamento tributário, a estrutura de direito administrativo da 
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gestão tributária e fragmentos da teoria geral do direito. Assim, a base de análise 

é ampla, mas é a rota a ser seguida para o desiderato do estudo, apontando, ao 

final, para além do foco no direito tributário, um ensaio sobre categorias situadas 

em sítios jurídicos diversos. Por isso, a apresentação desse feixe de relações intra-

sistêmicas resulta na designação dada aos capítulos do trabalho. 

Trata-se, pois, de apresentar a estrutura idealizada para a figura 

da transação do direito tributário, realçando sua especificidade diante da 

categoria gerida na teoria civilista de outrora. A concretização desse objetivo 

provém de um estudo sobre a dogmática brasileira do direito público, com breves 

excursos críticos à doutrina estrangeira – cuja base diferenciada (quiçá, com 

fundamentos de direito privado, pela inexistência de respectiva norma tributária) 

não permite a transferência dos modelos construídos em Alemanha, Itália, 

Espanha e Portugal. 

A incursão sobre o posicionamento jurisprudencial acerca do tema 

é diminuta em razão da discrepância entre as decisões, sobressaindo a dificuldade 

de distinção da transação – muitas vezes equiparada ao parcelamento, à 

remissão, à isenção. 

O trabalho tem marcos teóricos inseridos no quadro sócio-político 

de demarcação da legitimidade democrática da Administração Pública e a 

redefinição de seu papel, com os respectivos reflexos sobre a tributação do Estado 

hodierno. O consenso entre a Administração Pública e os administrados é 

apontado como um dos novos paradigmas da gestão estatal e um dos pilares do 

direito administrativo contemporâneo, no qual a teoria do ato administrativo 

(unilateral) – símbolo do poder público sobre o Particular – não responde a 

muitas das questões surgidas a partir da configuração político-jurídica do Estado 
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Democrático (social) de Direito e, por isso, cede seu lugar à relação jurídica 

procedimentalizada, na qual é garantida a participação do sujeito administrado. 

Nesse contexto, a autorização legal para transação sobre crédito 

tributário aparece como um meio de concretizar uma atividade impositiva 

coerente com os valores e princípios regentes deste Estado que, por vezes, atua 

com finalidades extrafiscais. O princípio da eficiência ganha especial relevo no 

estudo considerando ser fato inconteste que a litigiosidade inerente à exação sói 

resulta na postergação da materialização do crédito tributário, eximindo o 

contribuinte-litigante de deveres legais no intervalo da discussão. Nesse contexto, 

a permissão legal para composição de litígios tributários é uma hipótese que 

anuncia um procedimento atento às diretrizes de eficiência e certeza para as 

partes envolvidas, em decorrência da arrematação conjunta da exigência estatal, 

(re)inserindo o Particular no sistema. 

Os limites estabelecidos por princípios e enunciados positivados 

para a atuação administrativa demandam a busca por marcos explícitos para as 

concessões do agente estatal em uma transação sobre crédito tributário. Observa-

se que o dispositivo legal em destaque não especifica tais lindes e, como cabe ao 

legislador estabelecer as condições para o ajuste em cada caso, as bases teóricas 

para a atenção à igualdade no tratamento e legitimidade da exação sugerem que 

a via transacional deve ter utilização diminuta, sendo aberta para litígios 

selecionados por especial relevância (potencial danoso) para a gestão comum. Por 

isso, essa especialidade demanda reforço na determinação de controle jurídico da 

atuação político-administrativa. 

A apresentação do estudo é feita com base em tais pressupostos. 

Inicialmente, trata-se da caracterização do Art. 171, do Código 
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Tributário Nacional, como dispositivo central para a categoria. Assim, no 

Capítulo 1, são apontadas as relações desse enunciado no contexto do 

ordenamento tributário, sobressaindo a unicidade do texto brasileiro em face de 

outros direitos positivos, a atribuição de sua especialidade e a função de norma 

geral direcionada aos legisladores dos entes tributantes. 

A constatação da imposição para os ordenamentos dos entes 

federativos leva à modelação de procedimento (ideal) a ser empreendido para a 

materialização da transação válida. 

O primeiro estágio refere-se à competência legislativa do poder 

tributário, indicado para o juízo sobre a permissão de realização da extinção 

extravagante da obrigação tributária. Assim, no Capítulo 2, o objeto examinado é 

a decisão política acerca dos limites para a disponibilidade do crédito constituído 

(mas, discutido e, por isso, não arrecadado), os procedimentos para expressão de 

tal decisão e do agente administrativo indicado para gerir sua implantação. 

A decisão política deve ser apresentada como um permissivo, pois 

cabe ao administrador indicado averiguar a conveniência e oportunidade de 

autorizar a transação em face de litígio com especial repercussão na gestão 

tributária. Nesse plano, o Capítulo 3 trata do juízo administrativo sobre os 

componentes de necessária avaliação para expressão da autorização em cada 

caso: competência, motivo, finalidade, mérito e forma. 

O cerne da transação do direito tributário é apresentado no 

Capítulo 4 com a análise da autocomposição bilateral condicionada, identificada a 

partir do confronto de categorias da teoria geral do direito e compreendida pelo 

estudo de sua estrutura, formada pelos sujeitos da obrigação tributária, as 

concessões mútuas, a formalização da manifestação volitiva das partes para a 

 



 
16 

eficácia e execução da interação válida. 

Ao direito é dada a tarefa de selecionar e normatizar modelos de 

ação para os gestores do poder, sendo impossível, contudo, garantir a escorreita 

aplicação do ditame hipotético em qualquer eventualidade. Assim, no Capítulo 5, 

são elucidados o regime aplicável para tratar irregularidade(s) no procedimento e 

as disposições de controle intra-sistêmico de ações discrepantes do regramento 

fixado.  

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

NO DIREITO TRIBUTÁRIO, A ORIGEM: 

O EIXO PÚBLICO-LEGAL 
 

 

O conhecimento jurídico pode ser realizado a partir de 

perspectivas diversas sobre o objeto selecionado, resultando em exposições 

distintas, principalmente quando uns destacam elementos não-observados em 

outros estudos sobre o tema. Tal assimetria é acrescida em razão da inevitável 

tarefa de compreensão (ou construção) do sentido normativo – conteúdo 

primordial à ciência do direito. Nesse contexto, trata-se de entender (ou 

desenhar) um sentido para a transação do direito tributário, em função da 

hipótese observada no ordenamento brasileiro.  

A aplicação do direito positivo mencionado pode vir a admitir 

múltiplas variações porque a regra não é dotada de um sentido evidente que 

proporcione contraponto imediato com fenômenos jurídicos, demandando amplas 

investigações a fim de precisar-se o regime aplicável. 

Então já não se trata de estudar cada fenômeno jurídico em si, mas de 
compará-lo aos outros para aproximá-los ou dissociá-los deles. Cumpre 
agrupar numa mesma categoria, submetida a determinado regime, as 
entidades profundamente semelhantes e separar em categorias 
diferentes, dotadas de regras diferentes, entidades essencialmente 
dessemelhantes. A vinculação de uma determinada situação jurídica a 
uma categoria tem o efeito de submetê-la às regras de direito que regem 
esta.1
 

Por isso, o ponto inaugural desta racionalização é uma 

identificação sistemática do texto positivado para a regulação da atividade. A 
                                                      
1 BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 265-266. 
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partir de uma perspectiva geral, observa-se o dispositivo do Art. 171, CTN, em 

face do conjunto jurídico-tributário. 

 

 

1.1 Uma categoria plural 
 

 

Na língua portuguesa, a palavra transação tem como sentidos 

imediatos: “Ato ou efeito de transigir; combinação, convênio.”2; “ajuste em virtude 

do qual as pessoas realizam uma negociação ou contrato; acordo, convenção”3. Por 

sua vez, o verbo transigir indica “chegar a acordo; condescender; ceder, 

contemporizar; compor por transação”4; “fazer uma transação, chegar a um 

acordo por meio de concessões de parte a parte; conciliar; pôr fim a ou evitar 

(litígio, demanda), mediante uma reciprocidade de concessões ou de renúncias 

das partes envolvidas; não resistir (a)”5. Portanto, no segmento lingüístico, 

transação indica um procedimento interpessoal para regular ou solucionar uma 

conjuntura de (potencial) conflito.  

A teoria geral do direito configurou a composição autônoma (sem a 

ingerência de terceiros) de relações intersubjetivas como um dos instrumentos 

adequados ao exercício de regulação e controle social6. Com esse sentido, a 

                                                      

 

2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da língua 
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1985.  
3 HOUAISS, Antonio (Dir.). Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2002. CD-ROM. 
4 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Op. cit., p. 1987. 
5 HOUAISS, Antonio (Dir.). Op. cit. 
6 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 
141: “A transação jurídica é um ato pelo qual os indivíduos autorizados pela ordem jurídica 
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transação é categoria universal, admitida e modelada pelas ordens jurídicas como 

uma possível conseqüência da autonomia da vontade de entes personificados. A 

análise comparativa entre os diversos direitos positivos7 expõe diferenças no 

desenho estrutural da figura que, assim, é categoria plural8, de modo que seu 

conhecimento toma por base e refere-se a um sistema jurídico determinado.  

O (aparente) paradoxo entre a inerente manifestação volitiva dos 

sujeitos e a matéria fazendária “estritamente” legal qualifica a transação de 

direito tributário como uma figura intrinsecamente extravagante. Por isso, a 

positivação de tal espécime por dispositivo específico é raramente observada – o 

que não impede a materialização de autocomposições “disfarçadas” ou embutidas 

em outras regulações do direito público9.  

Observando alguns dos ordenamentos ocidentais que, usualmente, 

influenciam a positivação e a análise doutrinária do direito brasileiro, autores 

estrangeiros constatam a ausência de regramento específico para a transação de 

direito tributário, disso decorrendo a singularidade desta disposição nacional. 

Assim, apesar de não haver dispositivo expresso de autorização no 

ordenamento alemão, a doutrina consegue identificar a celebração de diversos 

tipos de acordos no âmbito tributário, resultantes de cooperação (informal) entre 

a Administração Fazendária e o Particular, mormente em face da interpretação 

                                                                                                                                                                      
regulam juridicamente certas relações”. 
7 Cf. VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 166: “Partimos da tese de que não é a lógica que impõe ao direito positivo qual 
a estrutura que ele deve tomar”. (Grifo do autor); LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do 
direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 265. 
8 Cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do direito positivo. São Paulo: 
Max Limonad, 1997, p. 179-181. 
9 Cf. SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos tributarios: su 
terminación transaccional. Madrid: Colex, 1998, passim. 
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de “conceitos jurídicos indeterminados” inseridos na lei10 ou de atuação 

discricionária na determinação do conteúdo do ato tributário11.  

Na Itália, a Legge del 30 novembre 1994, n. 65612, inovou a 

retificação da declaração do sujeito passivo, admitindo a formalização em ato 

decorrente de contraditório e adesão do contribuinte. Nesse entorno, o 

accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e 

dell'imposta sul valore aggiunto13 reveste, ao final das tratativas, a forma de um 

ato administrativo (unilateral) de retificação de dados sobre a existência, a 

estimativa, a conexão entre os componentes positivos ou negativos da renda 

empresarial ou do trabalho autônomo em relação ao imposto sobre valor 

agregado, mas, a introdução do contraditório antes da formalização definitiva é 

identificada como uma manifestação volitiva vinculativa, em plano paritário14. E, 

no segmento jurisdicional, a admissão da conciliazione giudiziale15 propicia um 

acordo em controvérsias acerca de questões que não podem ser comprovadas 

                                                      
10 Cf. SEER, Roman. Contratos, transacciones y otros acuerdos en derecho tributario alemán. In: 
PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). Convención y arbitraje en el derecho tributario. 
Madrid: Marcial Pons, 1996, p. 133-159. 
11 NABAIS, José Casalta. Contratos fiscais: reflexões acerca de sua admissibilidade. Coimbra: 
Coimbra, 1994, p. 109-114. 
12 REPUBBLICA ITALIANA. Legge del 30/11/1994, n. 656. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1994, n 564, recante disposizioni urgenti in materia 
fiscale. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30/11/1994). Disponível em 
<http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=1&InfoID=2&FirstDocumentID=19800
06561941130+++0000010000101++&LastDocumentID=19800065619941130+++00L+000000101+
+&Layout=1>. Acesso em 08 de janeiro de 2006. [REPÚBLICA ITALIANA. Lei nº 656, de 30 de 
novembro de 1994. Conversão em lei, com modificações, do Decreto-lei nº 564, de 30 de setembro 
de 1994, apresentando disposição urgente em matéria fiscal. (Publicada na Gazeta Oficial nº 280, 
de 30/11/1994).]. (Tradução nossa) 
13 [Retificação com adesão do contribuinte para os fins do imposto sobre a renda e do imposto 
sobre valor agregado.]. (Tradução nossa) 
14 MOSCHETTI, Francesco. Las posibilidades de acuerdo entre la administración financiera y el 
contribuyente en el ordenamiento italiano. In: PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). 
Convención…, p. 117-131. 
15 REPUBBLICA ITALIANA. Legge del 30/11/1994, n. 656. [...] Art. 2-sexies. - (Conciliazione 
giudiziale).  
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mediante provas certas. 

Na Espanha, não há regra específica de direito tributário para 

ajustes entre a administração fazendária e o sujeito passivo. A Ley 47/2003, de 

26 de noviembre, General Presupuestaria16, exige audiência do Conselho de 

Estado e autorização do Conselho de Ministros para transações sobre os direitos 

da Fazenda Pública e para submissão à arbitragem de contendas relacionadas ao 

tema. A Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria17 não positivou os 

dispositivos do projeto de lei que admitiam soluções pactuadas na finalização da 

obrigação tributária, de modo que é a doutrina que procura elaborar uma 

“natureza transacional” para determinados procedimentos de gestão e controle da 

                                                      
16 ESPAÑA. Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. (BOE 27-11-2003). 
Disponível em <http://www.administracion.es/portadas/index.html>. Acesso em 08 de janeiro de 
2006. Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal. 1. No se 
podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal fuera 
de los casos regulados por las leyes. 2. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas 
ni moratorias en el pago de los derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas 
que determinen las leyes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley. 3. Sin 
perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir 
judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a 
arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto 
acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno. [Lei Geral 
Orçamentária. Art. 7º. Limites sobre os direitos da Fazenda Pública. 1. Não se poderá alienar, 
gravar nem arrendar os diretos econômicos da Fazenda Pública fora dos casos regulados em lei. 2. 
Tampouco serão concedidas isenções, remissões, abatimentos ou moratórias no pagamento dos 
direitos da Fazenda Pública, senão nos casos e formas determinados em lei, sem prejuízo do 
disposto no Art. 16 desta lei. 3. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 10 desta lei, 
não se poderá transigir judicial nem extrajudicialmente sobre os direitos da Fazenda Pública, 
nem submeter à arbitragem as contendas a respeito dos mesmos, senão mediante decreto real 
acordado no Conselho de Ministros, com prévia audiência do pleno do Conselho de Estado.]. 
(Tradução nossa) 
17 ESPAÑA. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-12-2003). Disponível 
em <http://www.administracion.es/portadas/index.html>. Acesso em 08 de janeiro de 2006. 
Artículo 100. Terminación de los procedimientos tributarios. 1. Pondrá fin a los procedimientos 
tributarios la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se fundamente la 
solicitud, la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas, la caducidad, el 
cumplimiento de la obligación que hubiera sido objeto de requerimiento o cualquier otra causa 
prevista en el ordenamiento tributario. [Lei Geral Tributária. Art. 100. Terminação dos 
procedimentos tributários. Finalizará os procedimentos tributários a resolução, a desistência, a 
renúncia ao direito no qual se fundamenta o pedido, a impossibilidade material de continuação 
por causas supervenientes, a caducidade, o cumprimento da obrigação que tenha sido objeto do 
requerimento ou qualquer outra causa prevista no ordenamento tributário.]. (Tradução nossa) 
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tributação, adotando uma base contrato-civilística18, ou incluindo-os no exercício 

de competências discricionárias e da interpretação de “conceitos jurídicos 

indeterminados”19 no contexto de uma administração procedimentalizada e 

democrática20, onde a vontade dos sujeitos (e não só a lei) é eficaz na 

materialização da exação21.  

Em Portugal, a Lei Geral Tributária22, dispõe em seu Artigo 30.º, 

2: “o crédito tributário é indisponível, só podendo fixar-se condições para a sua 

redução ou extinção com respeito pelo princípio da igualdade e da legalidade 

tributária”. O Código de Procedimento e de Processo Tributário23 não trata de 

ajustes entre a Administração e o Particular, mas a doutrina aponta excepcionais 

autorizações legais para acordos (avença facultativa), no âmbito de impostos cujo 

regime comum de gestão exigiria uma fiscalização dispendiosa, por isso, 

permitindo a determinação antecipada e global ou sintética da prestação 

tributária, a partir de propostas do obrigado tributário24. 

                                                      

 

18 Cf. SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos..., passim.  
19 Cf. ROSEMBUJ, Tulio. La transacción tributaria. Discrecionalidad y actos de consenso. 
Barcelona: Atelier, 2000, passim. 
20 Cf. In: PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). Convención…: AGÜERO, Antonia Agulló. La 
introducción en el derecho tributario español de las fórmulas convencionales previstas en la Ley 
30/1992, p. 181-189; GARCÍA-LASTRA, Carmen Botella. La finalización convencional de los 
procedimientos tributarios y otras técnicas transaccionales para la resolución de conflictos, p. 199-
209.  
21 MASSANET, Juan Ramallo. La eficacia de la voluntad de las partes en las obligaciones 
tributarias. In: PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). Convención..., p. 219-245; LÓPEZ, Maria 
Esther Sánchez. El acuerdo de voluntades en el ambito tributario. Disponível em 
<http://www.uclm.es/cief/Leyes/Doctrina/Acuerdo%20de%20voluntades.pdf>. Acesso em 20 de 
junho de 2004. 
22 REPÚBLICA PORTUGUESA. Decreto-Lei n.º 398/98, 1998-12-17 – DR n.º 290/98 SÉRIE I. 
Disponível em <http://www.dgci.min-financas.pt/dgciappl/codigosdgci/lgt_dl.html#1>. Acesso em 
08 de janeiro de 2006. 
23 Idem. Decreto-Lei n.º 433/99, 1999-10-26 – DR n .º 250/99 SÉRIE I. Disponível em 
<http://www.dgci.min-financas.pt/dgciappl/codigosdgci/cppt.html>. Acesso em 08 de janeiro de 
2006. 
24 Cf. NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 105-106: “Tais casos reconduzem ao chamado 
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O ordenamento brasileiro é distinto, em boa parte, por atentar 

para um singular alicerce constitucional, de modo que o recurso aos modelos 

estrangeiros deve ser parcimonioso e pontual. Por isso, a construção deste 

conhecimento toma por objeto o direito positivo brasileiro, concentrando-se em 

seu ramo tributário.  

Esta modelagem da autocomposição em matéria impositiva 

guarda sua origem na idealização de Rubens Gomes de Sousa25, fincando seu eixo 

no Código Tributário Nacional (CTN), Art. 171, a partir do qual as relações 

sistêmicas são aqui averiguadas. 

Em contraponto à usual exigência (unilateral) de pagamento, esse 

diploma normativo admite a autocomposição em litígio tributário, assim, 

tipificada como meio especial para extinção do crédito tributário. Em tal contexto, 

decifrar a transação importa compreender a norma jurídica de estruturação e 

funcionalidade da obrigação tributária, na qual pode ser inserida essa prestação 

ajustada pelos sujeitos.  

Como qualquer produto cultural, o sentido26 das normas jurídicas 

                                                                                                                                                                      

 

instituto da avença que pode verificar-se em três hipóteses: imposto especial pelo exercício da 
actividade de jogo (art. 89.° do Decreto-Lei n.° 422/89, de 2 de Dezembro); imposto de selo devido 
por anúncios, cartazes, calendários, bilhetes de passagem, lotarias e rifas e bilhetes de entrada 
em exposições (art. 31.º do Regulamento do Imposto de Selo, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.° 
136/78, de 12 de Junho); e impostos sobre contas pagas em estabelecimentos de diversões 
consignado ao Fundo de Socorro Social (arts. 3º, § 3.°, e 5.º do Decreto-Lei n.° 47 500, de 18 de 
Janeiro de 1967)”. 
25 SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto do Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1953, p. 54: “Art. 210. A lei tributária poderá, por 
disposição expressa, permitir que seja autorizada a transação total ou parcial quanto ao crédito 
tributário, no curso de processo administrativo ou judicial. Parágrafo único. A transação será 
proposta em cada caso, em expediente reservado, pelo representante da Fazenda Pública no 
processo, à mais alta autoridade administrativa competente para dêle conhecer, ou à mais alta 
autoridade do Ministério Público competente, e será autorizada pela referida autoridade sempre 
que, a seu juízo, o prosseguimento do processo seja desfavorável, inconveniente ou inútil aos 
interêsses da Fazenda Pública”. 
26 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência do direito. São Paulo: Atlas, 1980, p. 11-12: 
“[...] nos fenômenos naturais, o método de abordagem refere-se à possibilidade de explicá-los, isto 
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pode ser apreendido (ou construído)27 em função de elementos mentais que 

variam entre os estudiosos. Por esse prisma, entende-se que não existe ‘a 

obrigação tributária’, mas percebe-se ‘uma obrigação tributária’ por determinado 

autor ou em função de certos pressupostos adotados na análise do respectivo 

direito positivo.  

Constatado o contorno extenso e multissegmentado da doutrina 

brasileira acerca da obrigação no direito tributário, este trabalho cinge-se, tão-

somente, a tratar do conteúdo aqui adotado para a figura obrigacional, ausente 

qualquer valoração acerca de outras construções teóricas, por implicar desvio do 

núcleo temático fixado. 

Como a obrigação não é uma categoria lógico-jurídica, mas jurídico-
positiva, construção de direito posto, incumbe ao direito positivo definir 
os requisitos necessários à identificação de um dever jurídico qualquer 
como sendo um dever obrigacional. Significa dizer: a obrigação é definida, 
em todos os seus contornos, pelo direito positivo. Simplesmente não há 
atributos “essenciais” da obrigação – e que assim o fossem, porque 
vinculantes para o direito positivo. Ao contrário, atributos da obrigação 
são os que estiverem contemplados em norma construída como 
obrigacional.28

  

                                                                                                                                                                      
é, constatar a existência de ligações constantes entre fatos, deles deduzindo que os fenômenos 
estudados daí derivam: já nos fenômenos humanos se acresce à explicação o ato de compreender, 
isto é, o cientista procura reproduzir intuitivamente o sentido dos fenômenos, valorando-os”. 
(Grifo do autor) 
27 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia..., p. 627-628; STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica 
jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do direito. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2003, p. 168-169: “É na linguagem que se dá o sentido. O sentido do que há, 
em primeiro lugar, porque a linguagem tem necessariamente um componente significativo para 
uma comunidade de usuários e sem ela não funciona; em segundo lugar, a linguagem pode criar 
novos mundos na medida em que abre novos caminhos ao sentido. Nomear, adjetivar é, em certo 
sentido, criar. [...] Por isso, “o acesso a algo nunca é direto e objetivante, o acesso a algo é pela 
mediação do significado e do sentido. (...) Não existe acesso às coisas sem a mediação do 
significado. Então, se não existe acesso às coisas sem a mediação do significado, não podemos 
compreender as coisas sem que tenhamos um modo de compreender que acompanha qualquer tipo 
de proposição e este modo de compreender é exatamente este como que sustenta a estrutura 
fundamental do enunciado assertótico algo enquanto algo, algo como algo. Esta expressão revela 
que não temos acesso aos objetos assim como eles são mas sempre de um ponto de vista, a partir 
de uma clivagem, a cadeira enquanto cadeira, a árvore enquanto árvore. Isto é mediação do 
significado”.”. (Grifo do autor) 
28 BORGES, José Souto Maior. Obrigação tributária: uma introdução metodológica. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 38-39. 
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Nesse contexto, sendo jurídica, a norma regente da obrigação 

tributária é (idealmente) composta de: a) hipótese, regulando determinada 

circunstância abstratamente descrita; e b) conseqüência, prescrevendo a conduta 

que deve ser adotada a partir da ocorrência material de tal previsão. A obrigação 

tributária consubstancia a prescrição vinculada à hipótese normativa: 

materializado o fato realístico (fato gerador), o que era até então desenho 

normativo-abstrato (hipótese de incidência), torna eficaz o mandamento da 

norma, instala o vínculo obrigacional entre os sujeitos previamente indicados 

(relação tributária), determinando os direitos e deveres de cada parte. Em regra, 

a prestação obrigacional contém estipulações relacionadas à efetivação do 

pagamento de soma em dinheiro (crédito tributário) ao erário (sujeito ativo) por 

um ente personificado (sujeito passivo). Constata-se, contudo, que o próprio 

desenho normativo estabelece exceções a esse dever geral de pagar, já que a 

extinção do crédito tributário (Art. 156, CTN) pode ser materializada por 

instrumentos alternativos ao pagamento do débito pelo sujeito obrigado29.  

Este estudo trata de uma alternativa sistêmica para a extinção do 

crédito tributário. 

 

 

1.2 Norma especial 
 

 

Um sistema de direito tributário tem seu núcleo na categoria 

                                                      
29 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo, da interpretação e da 
exoneração tributária: o significado do art. 116, parágrafo único, do CTN. São Paulo: Dialética, 
2003, p. 107-111. 
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‘tributo’, que deve ser considerada a partir da positivação estabelecida em cada 

ordenamento. Aqui, no Art. 3º, CTN, “tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua 

sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada”. De tal definição surgem postulados 

erigidos em alicerces estruturantes da tributação – positivados através do Art. 

141, CTN: legalidade estrita, obrigatoriedade da prestação pecuniária do sujeito 

passivo, “plena vinculação” à lei da atividade administrativo-tributária de 

cobrança do crédito. 

O dispositivo do Art. 171, CTN, dispondo sobre faculdade para os 

sujeitos da obrigação tributária solucionarem um litígio e extinguir um crédito 

tributário, surge como exceção: formal, com a substituição da decisão imposta em 

processo administrativo ou judicial pela resolução consensual de litígio; e 

material, por possibilitar a conversão da prestação usual de pagamento em outra 

opção admitida pelo sistema para finalização do crédito tributário.  

Como está incluída na estrutura do direito positivado, a transação 

pode ser caracterizada como uma opção, sendo exceção30 na medida em que 

desvia ou afasta a eficácia da regra geral, apenas, para uma dada circunstância. 

[Aqui, o emprego do termo ‘exceção’ exclui o sentido processualístico de defesa 

indireta: uma das possibilidades de resposta para o réu citado – Arts. 297 e 304, 

do Código de Processo Civil (CPC).]. O Art. 171 não é norma excepcional no 

sentido estrito de preceito para casos singulares de privilégio ou de “fattispecie 

                                                      
30 MACHADO, Hugo de Brito. A transação no direito tributário. Revista Dialética de Direito 
Tributário. São Paulo: Oliveira Rocha, n. 75, dez., 2001, passim. 
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exclusiva”31, em clara oposição com os pilares do sistema ou desalinhada dos 

fundamentos da tributação. Trata-se de elemento organizacional do sistema 

tributário brasileiro que atenta para princípios básicos, principalmente, a 

legalidade estrita – no caso, também, específica. A permissão para transação tem 

sua base no arcabouço fundamental das finanças públicas, que apresenta para o 

legislador a faculdade de não exigir o pagamento do crédito tributário: 

Constituição Federal (CF), Arts. 150, § 6º e 165, § 6º. 

O Art. 171, CTN, sendo meio para a extinção do crédito tributário, 

atenta para a definição de tributo estabelecida pelo Art. 3º, de modo que a 

bilateralidade da ação facultada aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 

tributária, relaciona-se com a determinação de vinculação plena para a atividade 

administrativa e tributária – mas, parecem incompatíveis à primeira vista. 

Verificado um confronto entre normas de um mesmo ordenamento, caracteriza-se 

uma antinomia se constatado que ambas não podem, concomitantemente, ser o 

critério de regulação de uma situação. Entre uma norma obrigatória e uma 

norma permissiva, a relação é de compatibilidade, pois “se uma ação é 

obrigatória, é necessariamente também permitida, enquanto não é dito que uma 

ação permitida também seja obrigatória”32. Sob esse paradigma, a conexão entre 

os artigos 3º e 171, CTN, não estabelece uma antinomia ou “ilegalidade interna”33 

                                                      

 

31 Cf. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a 
compreensão constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 643-644. 
32 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Universidade de Brasília, 
1999, p. 84. 
33 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 
São Paulo: Saraiva, 1999, p. 199; JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. In: MARTINS, Ives 
Gandra da Silva (Coord). Comentários ao código tributário nacional. São Paulo: Saraiva, 
2002, (V. 2: Arts. 96 a 218), p. 421: “Tecidas essas considerações, força é depreender que o art. 171 
exprime antinomia verificada num mesmo plano normativo, pois o próprio Código Tributário 
erigiu como premissa maior o vector da vinculabilidade – art. 3º, cláusula derradeira –, não 
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no Código, sendo mediada pelo Art. 141 e revelando-se como integrante do 

desenho jus-positivo brasileiro do crédito tributário: o dispositivo permissivo (Art. 

171) encerra especialidade diante da generalidade (Art. 3º) da norma 

obrigatória34.  

“Uma regra é especial em relação a outra quando, sem contrariar 

substancialmente o princípio nela contido, a adaptar a circunstâncias 

particulares”35. A transação é meio especial de extinção do crédito, pois se 

constitui em inusitado (e restrito) espaço facultativo no âmago da imposição e sua 

realização demanda um ato volitivo do sujeito passivo, substituindo, na 

circunstância, a comum atuação administrativa unilateral. 

Entre a lex specialis e a lex generalis há um quid specie ou uma genus au 
speci. Uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os 
elementos típicos da norma geral e mais alguns de natureza objetiva ou 
subjetiva, denominados especializantes. A norma especial acresce um 
elemento próprio à descrição legal do tipo previsto na norma geral, tendo 
prevalência sobre esta, afastando-se assim o bis in idem, pois o 
comportamento só se enquadrará na norma especial, embora também 
esteja previsto na geral (RJTJSP, 29:303). O tipo geral está contido no 
tipo especial. A norma geral só não se aplica ante a maior relevância 
jurídica dos elementos contidos na norma especial, que a tornam mais 
suscetível de atendibilidade do que a norma genérica.36

 

                                                                                                                                                                      
podendo, pois, infirmar aquele princípio por meio de outro preceptivo, a exemplo do ora 
examinado”. 
34 MACHADO, Hugo de Brito. A transação..., p. 64: “Na verdade não existe conflito entre os 
artigos 3° e 171 do Código Tributário Nacional, nem é razoável confundir-se o plano da emanação 
da vontade estatal pela via legislativa, com a prática de atos administrativos. Há, no máximo, 
uma aparente antinomia entre a norma-princípio, albergada pelo art. 3º, segundo a qual a 
prestação tributária há de ser cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, 
e o art. 171 do Código Tributário Nacional, que admite a transação como forma de extinção do 
crédito tributário. Antinomia que, por serem as normas em aparente conflito situadas na mesma 
posição hierárquica se resolve pelo critério da especialidade, pelo qual ‘‘tem-se que as prescrições 
gerais convivem com as especiais, e estas prevalecem sobre aquelas”.” 
35 ASCENSÃO, José de Oliveira. O direito: introdução e teoria geral. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 556. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento..., p. 96: “Lei especial é aquela que 
anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte da sua matéria para submetê-
la a uma regulação diferente (contrária ou contraditória)”. 
36 DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil interpretada. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 74, grifo do autor. 
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O Art. 171, conservando37 o sentido de tributo e de crédito 

tributário, estabelece uma regulação diferenciada para a atividade 

administrativo-tributária referente a litígio, ao permitir que o legislador faculte 

aos sujeitos da obrigação tributária ajustar, entre si, uma solução. A transação é 

o único instrumento para extinção do crédito tributário cuja promoção demanda 

um ato volitivo do sujeito passivo, assim derrogando a atuação unilateral imposta 

pela Administração Fazendária a um ente obrigado. 

 

 

1.3 Regra para o legislador 
 

 

O Art. 171 está inserido no Livro Segundo do Código, referente às 

normas gerais de direito tributário, na seção delimitadora das “demais 

modalidades de extinção” do crédito tributário (alternativas ao pagamento). Tal 

conteúdo está diretamente enlaçado com o ditame constitucional do Art. 146, III, 

b: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação 

tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributários. 

No âmbito tributário, a expressão ‘normas gerais’ é polissêmica38, 

                                                      

 

37 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia..., p. 374: “Estão entre si numa relação lógica de 
especialidade se o âmbito de aplicação da norma especial se insere totalmente no da mais geral, 
quando, portanto, todos os casos da norma especial são também casos da norma mais geral”. 
38 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 214-
215: “O primeiro passo é saber que são as tão faladas normas gerais de direito tributário. E a 
resposta vem depressa: são aquelas que dispõem sobre conflitos de competência entre as 
entidades tributantes e também as que regulam as limitações constitucionais ao poder de 
tributar. Pronto: o conteúdo está firmado. Quanto mais não seja, indica, denotativamente, o 
campo material, fixando-lhes os limites. E como fica a dicção constitucional, que despendeu tanto 
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sugerindo variações de conteúdo em função da interpretação que o estudioso 

adote para a conjunção entre o princípio federativo e as regras constitucionais 

delimitadoras da competência do ente tributante autônomo. Nesse entorno 

multissegmentado, adota-se como pressuposto para o entendimento acerca do 

tema que “o federalismo brasileiro, como talhado na Constituição de 1988, é 

normativamente centralizado, financeiramente repartido e administrativamente 

descentralizado”39, com isso, surgindo a competência para o legislador nacional 

definir marcos estruturais, organizando e coordenando os sistemas tributários 

distintos. 

A constitucionalização do ordenamento tributário brasileiro exige 

que o ponto inicial de uma sistematização científico-jurídica seja a manifestação 

constituinte positivada porque nela situada o centro40 da regulação tributária 

genérica, indicativa dos marcos formais e materiais para atividade exatora dos 

sujeitos habilitados.  

A organização de um estado em federação permite aos diversos 

entes autônomos – no Brasil: União Federal, Estados-membros, Distrito Federal 
                                                                                                                                                                      
verbo para dizer algo bem mais amplo? Perde-se no âmago de rotunda formulação pleonástica, 
que nada acrescenta. Vejamos. Pode o legislador complementar, invocando a disposição do art. 
146, III, a, definir um tributo e suas espécies? Sim, desde que seja para dispor sobre conflitos de 
competência. Ser-lhe-á possível mexer no fato gerador, na base de cálculo e nos contribuintes de 
determinado imposto? Novamente sim, no pressuposto de que o faça para dispor sobre conflitos. E 
quanto à obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários? Igualmente, na 
condição de satisfazer àquela finalidade primordial. Com tal interpretação, daremos sentido à 
expressão normas gerais de direito tributário, prestigiaremos a Federação, a autonomia dos 
Municípios e o princípio da isonomia das pessoas políticas de direito constitucional interno, além 
de não desprezar, pela coima de contraditórias, as palavras extravagantes do citado art. 146, III, a 
e b, que passam a engrossar o contingente das redundâncias tão comuns no desempenho da 
atividade legislativa”. (Grifo do autor)  
39 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O controle da constitucionalidade das leis e do poder 
de tributar na Constituição de 1988. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 303, grifo do autor. 
40 Cf. TÔRRES, Heleno. Direito tributário e direito privado: autonomia privada, simulação, 
elusão tributária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 43: “Para o direito tributário o 
princípio da centralidade reserva-se à Constituição, que dispõe as regras gerais de direito 
tributário, instituindo o sistema tributário da respectiva nação e preservando o respeito àqueles 
direitos fundamentais referidos”. (Grifo do autor) 

 



 
31 

e Municípios – a regulação específica da atividade decorrente de suas 

competências tributárias, nessa tarefa, devendo atentar para a significação 

uniforme de alguns elementos, indicados em lei complementar – por isso, 

identificada como ‘norma geral em matéria de legislação tributária’. Significa 

dizer que o constituinte moldou a federação tributária brasileira reservando ao 

legislador nacional a tarefa de editar “a parte geral da legislação tributária”41, 

cabendo aos legisladores das unidades autônomas seguir tais ditames em sua 

atividade legiferante para concretização desse desenho original do sistema 

impositivo42. 

As normas gerais de Direito Tributário veiculadas pelas leis 
complementares são eficazes em todo o território nacional, 
acompanhando o âmbito de validade espacial destas, e se endereçam aos 
legisladores das três ordens de governo da Federação, em verdade, seus 
destinatários. A norma geral articula o sistema tributário da 
Constituição às legislações fiscais das pessoas políticas (ordens jurídicas 
parciais). São normas sobre como fazer normas em sede de tributação.43 

 
As normas gerais sobre legislação tributária são caracterizadas 

como normas de estrutura, estabelecidas pelo ordenamento para tratar “o modo 

pelo qual se devem produzir as regras [...] regulando os procedimentos de 

regulamentação jurídica”44. Nesse contexto, a lei da tributação de cada ente 

autônomo deve assumir a regulação estabelecida por lei complementar acerca das 

                                                      
41 TÔRRES, Heleno. Direito..., p. 44.  
42 ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com a emenda 
constitucional n. 42, de 19.12.03. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 136: “As regras de competência que 
prevêm a edição de normas gerais concretizam exatamente o princípio federativo. Não há, pois, 
um princípio federativo, de um lado, e regras de competência, de outro, como se fossem entidades 
separadas e pudessem ser interpretadas em momentos distintos. O que há é um princípio 
federativo resultante da conexão com as regras de competência, e regras de competência 
devidamente interpretadas de acordo com o princípio federativo. A partir dessas considerações, 
pode-se afirmar que o modelo federativo adotado pela Constituição de 1988 é normativamente 
centralizado”. 
43 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. O controle..., p. 303, grifo do autor. 
44 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento..., p. 45. Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. 
Curso..., p. 139-141.  
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figuras ‘obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários’. Essa 

atividade de cada ente federado deve estar circunscrita45 pelo dispositivo geral, 

sob pena de invalidade sistêmica do instrumento legislativo editado em confronto 

com a lei complementar.  

A eficácia vinculativa da norma geral decorre de sua base 

constitucional (centro de validade do ordenamento jurídico), de modo que um 

eventual choque entre a lei complementar e a lei ordinária caracteriza invasão de 

competência positivada pelo constituinte. Fixado na constituição um instrumento 

legislativo específico (lei complementar) para regulação genérica de uma matéria, 

a legiferação subseqüente não pode discrepar dessa base geral porque a 

determinação constitucional tem por objetivo uniformizar determinadas figuras 

jurídicas utilizadas na materialização da atividade exatora no âmbito nacional. 

Por isso, é competência do legislador nacional – e não do ente autônomo – regular 

o núcleo geral de categorias estruturantes do ordenamento – dentre essas a 

figura jurídica ‘crédito tributário’. Nesse contexto, uma lei ordinária que dispondo 

sobre crédito tributário discrepa do CTN não tem validade sistêmica – incorre em 

inconstitucionalidade – por usurpação de competência do legislador nacional. 

Nesse quadro, o Art. 171, CTN, é qualificado como norma de 

estrutura, que deve direcionar a conduta do legislador detentor da competência 

tributária e, conseqüentemente, o poder para editar uma lei de regulação da 

transação sobre crédito tributário litigioso, pois a transação é um dos mecanismos 

admitidos pelo ordenamento tributário para a extinção do crédito, estando, por 

isso, contido no âmbito de eficácia constitucional do Art. 146, III, b. 

                                                      
45 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Op. cit., p. 309: “[...] a norma geral possui eficácia forçada 
(loi de cadre)”. (Grifo do autor) 
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Assim sendo, o Art. 171, CTN, é o molde que deve enquadrar 

qualquer transação de direito tributário. Os entes federados, habilitados à 

tributação, na pretensão de ajustar sobre crédito tributário, devem conformar 

suas atividades à estrutura delineada por este dispositivo genérico. A ação 

legiferante e gestão dos tributos relacionados a uma transação devem se 

enquadrar aos ditames do Código Tributário, sob pena de invalidade46 sistêmica. 

Entende-se que o iter procedimental para a materialização de 

transação válida deve ser segmentado, observando-se: 

1. Uma decisão política do legislador competente acerca da possibilidade de 

ajuste sobre o crédito tributário litigioso – juízo sobre a (in)disponibilidade – e 

fixação legal das condições para a atividade administrativa na espécie; 

2. Um ato administrativo de autorização da transação; 

3. A autocomposição condicionada entre os sujeitos ativo e passivo da 

obrigação tributária sobre o crédito litigioso. 

Cada uma dessas etapas será investigada a seguir. 

                                                      
46 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, 
dominação. São Paulo: Atlas, 1988, p. 180: “Para que a validade de uma norma se aperfeiçoe é 
preciso, pois, que seja cumprido o processo de formação ou produção normativa em conformidade 
com aquilo que determina o ordenamento. Cumprido esse processo, a norma é válida.”; LARENZ, 
Karl. Metodologia..., p. 270: “Validade normativa significa a pretensão de conformação ou 
vinculatividade de uma exigência de conduta ou de uma pauta pela qual a conduta humana haja 
de ser medida”.  

 



 

CAPÍTULO 2 

COM O DIREITO CONSTITUCIONAL,  
A ADMISSIBILIDADE:  

A DECISÃO POLÍTICA 
 

 

O estágio inaugural do procedimento transacional delineado pelo 

Art. 171, CTN, deve ser realizado no campo político do ente tributante – no 

âmbito da competência tributária – com o julgamento sobre a (in)disponibilidade 

do crédito tributário: a decisão sobre a admissão, os limites para a renúncia de 

receitas tributárias e a indicação da autoridade administrativa condutora da 

interação com o Particular. 

 

 

2.1 A construção da (in)disponibilidade do crédito tributário 
 

 

O Estado de Direito assinala o devido processo legal como o 

critério para contenção dos poderes alocados em suas funções. O reconhecimento 

jurídico de valores inerentes à natureza humana, pela sua qualificação como 

direitos fundamentais, resulta na exigência de regulação prévia para a afetação 

dos interesses relacionados ao “trinômio vida-liberdade-propriedade”47. Nesse 

quadro, o papel do processo é transfigurado para mediar a concretização das 

                                                      
47 Cf. NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 35.  
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garantias a direitos indispensáveis, demarcando e controlando o exercício de 

poder48. Dessa forma, o poder estatal é, na origem, estruturado a partir da 

garantia constitucional aos direitos fundamentais.  

Esse Estado, que delimita prévia e especificamente seus poderes, 

é o ente financiado por tributos exigidos pela soberania tributária em seu 

território, estabelecendo invasões no patrimônio que, se fossem dirigidas contra a 

propriedade (em sentido amplo) seriam consideradas como expropriações, 

justificativas para indenizações: a exata distinção entre o poder de exigir tributos 

e a proteção à propriedade privada como direito fundamental é característica da 

constituição democrática do Estado de Direito49. Por isso, a delimitação do poder 

estatal relacionado aos tributos é manifestação constituinte registrada na Lei 

Maior: 

O poder tributário, que se coloca a um dado nível ou plano – o nível ou 
plano constitucional – e que identificámos como o poder de criar, 
estabelecer ou instituir impostos, ou noutra fórmula, o poder de 
“invenção” dos impostos (Steuererfindungsrecht). Poder este que, 

                                                      
48 Cf. DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Direito constitucional tributário e ‘due process of 
law”: ensaio sobre o controle judicial da razoabilidade das leis. Rio de Janeiro: Forense, 1986, 
passim. 
49 Cf. FORSTHOFF, Ernst. Concepto y esencia del estado social de derecho. In: ABENDROTH, 
Wolfgang; FORSTHOFF, Ernst; DOEHRING, Karl. El estado social. Madrid: Centro de 
Estudios Constitucionales, 1986, p. 105; KIRCHOF, Paul. La influencia de la constitución 
alemana en su legislación tributaria. In: KIRCHOF, Paul et al. Garantías constitucionales del 
contribuyente. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, p. 42: “Se afirma que el derecho de propiedad, 
en tanto derecho protegido, sólo puede ser limitado en la medida en que a cualquier obligado 
tributario se le garantice un núcleo permanente que faculte el éxito de su propia actividad 
económica, como expresión del principio del uso privado de lo adquirido y de la disponibilidad de 
las situaciones con valor patrimonial que haya conseguido. La garantía de la propiedad no 
prohibe la injerencia tributaria, pero la limita atendiendo a un criterio de proporcionalidad y en 
base al propio derecho de propiedad. La adscripción de las situaciones jurídicas con valor 
patrimonial al propietario y la sustancia de la propiedad tienen que ser preservadas”. [Afirma-se 
que o direito de propriedade, enquanto direito protegido, só pode ser limitado na medida em que a 
qualquer obrigado tributário se lhe garanta um núcleo permanente que faculte o êxito de sua 
própria atividade econômica, como expressão do princípio do uso privado do patrimônio adquirido 
e da disponibilidade das situações com valor patrimonial que haja conseguido. A garantia da 
propriedade não proíbe a ingerência tributária, porém a limita atendendo a um critério de 
proporcionalidade e como base no próprio direito de propriedade. A adscrição das situações 
jurídicas com valor patrimonial ao proprietário e a substância da propriedade têm que ser 
preservadas.]. (Tradução nossa) 
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naturalmente e ao contrário do que as expressões acabadas de 
inventariar prima facie podem sugerir, abarca também a extinção e a 
modificação dos impostos, mormente sua diminuição ou qualquer outra 
modelação como a resultante da instituição dos desagravamentos fiscais. 
Por isso e embora conscientes de sua imperfeição, podemos definir o 
poder tributário em sentido estrito ou técnico como o conjunto de poderes 
necessários à instituição e disciplina essencial dos impostos.50 51

 
No Estado de Direito, os poderes são jurídicos, elaborados e 

registrados pelo constituinte – no âmbito tributário, com maior exatidão: o poder 

de exigir dinheiros dos cidadãos, porque juridicizado, transfigura-se em 

competência tributária.  

A Constituição Federal, promulgada, especifica as potencialidades 

estatais, conferindo ao legislador dos entes federados competência tributária, que 

pode ser considerada, em regra, como “a faculdade outorgada a uma pessoa 

jurídica de direito público para, nos limites da Constituição e nos termos da lei, 

estabelecer prestações pecuniárias compulsórias”52, observando-se, contudo, que 

há disposições constitucionais determinantes de obrigatoriedade na instituição de 

determinadas exações: os Arts. 149, § 1º e 195 impõem aos legisladores a 

cobrança de contribuições para o custeio dos respectivos regimes previdenciários.  

A repartição constitucional das competências indica a 

titularidade, estipula o modo de exercício (facultativo ou obrigatório), apresenta o 
                                                      
50 NABAIS, José Casalta. O dever..., p. 277. 
51 [Na referência transcrita, o Autor vincula o poder tributário aos impostos, sem mencionar as 
taxas e as contribuições que podem ser exigidas pelo Estado. Para realçar a pertinência da citação 
e elucidar a variação de nominação para uma mesma figura, impõe-se esclarecer que, em outro 
ponto da mesma obra, ao iniciar a explanação de suas idéias sobre o tema, ele faz remissão às 
outras designações do poder tributário – direito de imposição, potestade tributária, potestade de 
imposição ou impositiva, poder de tributar – e ao seu conteúdo, esclarecendo que “a Constituição 
Portuguesa fala em: “criação de impostos” (art. 168º, n. 1, al. i), a Constituição Espanhola em 
“estabelecer tributos” (art. 133º, 1) e a Constituição Brasileira em “instituir tributos” (art. 145º)”.] 
Cf. Ibidem, p. 269. 
52 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito..., p. 149. Cf. ATALIBA, Geraldo. Competência 
tributária. In: SOUSA, Rubens Gomes de; ATALIBA, Geraldo; CARVALHO, Paulo de Barros. 
Comentários ao Código Tributário Nacional: parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais; 
EDUC, 1975, p. 67-68; CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional 
tributário. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 301. 
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material realístico selecionado como critério para aposição de tributação e os 

instrumentos de regulação do tributo, de modo que o ente federado habilitado 

está vinculado a esses ditames constitucionais no posterior exercício da função 

exatora. Ademais, as manifestações das competências tributárias específicas 

estão circunscritas pelas limitações materiais indicadas genericamente para a 

contenção de poder no âmbito do Estado de Direito: a estruturação constitucional 

dos direitos e garantias fundamentais, juntamente com as específicas limitações 

ao poder de tributar, aparece como o fundamento e a moldura para a realização 

das competências tributárias pelas pessoas estatais indicadas para essa função. 

A exação no Estado de Direito (Estado Moderno) depende de 

expressa manifestação da nação, de modo a expurgar eventual arbítrio na 

manifestação impositiva.  

O tributo nasce no espaço aberto pela autolimitação da liberdade, 
constitui o preço da liberdade, pois é o instrumento que distancia o 
homem do Estado, e pode implicar na opressão da liberdade, se o não 
contiver a legalidade.53

 
A liberdade de disposição do patrimônio só pode ser restringida 

pelo tributo por expresso consentimento e na medida indicada pelos 

representantes dos cidadãos, através da lei. A habilitação para tributar aparece 

como uma autorização do constituinte para o legislador competente editar o 

arcabouço legislativo das exações de sua titularidade.  

Se a competência tributária é instituída por norma permissiva54, 

                                                      

 

53 TORRES, Ricardo Lobo. A idéia de liberdade no estado patrimonial e no estado fiscal. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1991, p. 2-3, grifo do Autor.  
54 MENDONÇA, Cristiane. Competência tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 282: 
“Como a identificação da modalização deôntica da competência legislativo-tributária há que se 
orientar, com exclusividade, pela tônica do ordenamento constitucional vigente, que não prevê 
obrigatoriedade alguma na tarefa de edição e modificação dos enunciados legais tributários stricto 
sensu, emerge clara que a autorização das pessoas políticas para a criação e a alteração de 
tributos no âmbito do sistema jurídico brasileiro foi vazada em termos de permissão e não de 
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ao legislador do ente competente é facultado decidir acerca da imposição (CF, 

Arts. 145, 148, 149-A, 153, 154, 155, 156) ou da “exoneração lato sensu”55 – que 

inclui todos os instrumentos jurídicos específicos para subtração total ou parcial 

da prestação pecuniária do tributo (CF, Arts. 150, VI; 150, § 6º; 153, § 3º, III; 153, 

§ 4º, II; 155, § 2º, X; 156, § 2º, I). Nesse contexto, o desenho constitucional da 

tributação admite uma não-tributação, determinando seu controle através de 

procedimentos específicos (Arts. 70 e 165, § 6º), com isso, estruturando tal 

fenômeno tributário como bifronte56. Assim como a imposição depende de 

expressa manifestação da nação (soberana) através da lei, uma renúncia aos 

créditos surge como opção político-democrática a ser instrumentalizada por 

enunciado legal: a (in)disponibilidade sobre o crédito deve ser elemento 

                                                                                                                                                                      
imposição. Mesmo quando a hipótese é o ICMS (item 5.4.2.2) não encontramos argumentos sólidos 
para proclamar a obrigatoriedade do exercício da competência legislativo-tributária. É que as 
diferentes porções orgânicas do aparato jurisdicional não têm como obrigar os sujeitos ativos dos 
Estados e do Distrito Federal a atuarem, com vistas a injetar no sistema do direito positivo os 
enunciados legais que conformam a norma-padrão de incidência do ICMS. Também não há como 
aplicar qualquer sanção àquelas pessoas que deixam de exercitar a atividade de criação da regra-
matriz de incidência tributária do ICMS”.  
Diferentemente, em juízo singular, apontando para uma obrigatoriedade de instituição do ICMS 
em decorrência de seu regime jurídico ter sido estruturado em função de operações interestaduais 
de circulação de mercadorias: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 224: ”[...] refiro-me ao 
ICMS. Por sua índole eminentemente nacional, não é dado a qualquer Estado-membro ou ao 
Distrito Federal operar por omissão, deixando de legislar sobre esse gravame. Caso houvesse uma 
só unidade da federação que empreendesse tal procedimento e o sistema do ICMS perderia 
consistência, abrindo-se ao acaso das manipulações episódicas, tentadas com tanta freqüência 
naquele clima que conhecemos por “guerra fiscal”. Seria efetivamente um desastre para a 
sistemática impositiva da exação que mais recursos carreia para o erário do País. O ICMS 
deixaria, paulatinamente, de existir”. 
55 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria..., p. 30: “O tributo é um ônus: algo que grava e 
onera o patrimônio particular. Por isso chamamos de exoneração o fenômeno de tirar dito ônus. 
Exoneração em sentido amplo, repita-se. Exoneração como gênero, comportando diversas espécies. 
[...] Conhecem-se certos institutos que possuem efeitos exonerativos: imunidades, isenções, 
reduções de base de cálculo e alíquotas, et alia. Todavia, inexiste um nominen juris para abarcar 
todas estas formas particulares de exclusão do tributo. Daí a eleição do termo exoneração como 
capaz de compreender todas as formas particulares de exclusão total ou parcial do quantum 
tributário (que do ponto de vista do contribuinte, economicamente falando, é um ônus)”. (Grifo do 
autor) 
56 Cf. BORGES, José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária. São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 30. 
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integrante da competência tributária57, nos termos do Código Tributário 

Nacional, Art. 6º.  

Em sua origem, tal manifestação expressa poder, pois trata da 

seleção e escolha entre alternativas diversas em função de um fim desejado58. 

Nesse estágio, a prognose (conjectura sobre o futuro adotada pelo legislador)59 e a 

produção legislativa estão inteiramente inseridas na alçada do político, mas 

devem atenção aos fundamentos constitucionais, pois no regime político que 

consagra o Estado Democrático de Direito, nenhum poder está acima da 

Constituição e o “excesso de poder legislativo” é juridicamente controlado60: se as 

opções políticas devem recair sobre os órgãos de representação popular, a vontade 

do povo (do constituinte originário) deve ser preservada contra os excessos de 

maiorias legislativas eventuais61. 

Ao demarcar externamente um quadro para o agir administrativo, 

o legislador está vinculado às normas constitucionais e aos princípios regentes da 

ordem tributária – limites de sua competência para renunciar à receita 

                                                      
57 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso..., p. 304: “O que queremos significar é que quem pode 
tributar pode, do mesmo modo, aumentar o tributo, minorá-lo, parcelar seu pagamento, isentá-lo, 
no todo ou em parte, remi-lo, anistiar as infrações fiscais ou, até, não tributar, observadas sempre, 
é claro, as diretrizes constitucionais. Tudo vai depender de uma decisão política, a ser tomada 
pela própria entidade tributante”. 
58 Cf. CAMPILONGO, Celso Fernandes. Política, sistema jurídico e decisão judicial. São 
Paulo: Max Limonad, 2002, passim. 
59 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de Constitucionalidade: hermenêutica constitucional e 
revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial. In: Direitos fundamentais e 
controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos; 
Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1999, p. 493-518. 
60 Cf. MATTOS, Mauro Roberto Gomes de. O controle dos Poderes Executivo e Legislativo pelo 
Supremo Tribunal Federal. Jus Navigandi, Teresina, a. 8, n. 429, 9 set. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5617>. Acesso em 08 de outubro de 2005. 
61 Cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos de governo pela jurisdição. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004, p. 250-252; BARROSO, Luís Roberto. Princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade. Disponível em: <http://www2.uerj.br/~direito/publicacoes/publicacoes/ 
diversos/ barroso2.html>. Acesso em 08 de outubro de 2005. 
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tributária. Trata-se de “aplicar a teoria da subordinação do poder legislativo a 

uma lei fundamental”62: o respeito aos limites constitucionalizados do poder 

tributário63. 

Como na instituição, as figuras jurídicas que resultam na 

dispensa (total ou parcial) ou exclusão da prestação monetária – qualquer 

subsídio, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, 

compensação, transação, remissão, isenção, anistia – demandam ao legislador um 

juízo acerca da (in)disponibilidade do tributo e expressão de sua decisão 

renunciante por lei específica (CF, Art. 150, § 6º). [Apesar de a compensação e a 

transação não serem expressamente citadas no dispositivo constitucional, tais 

figuras implicam em (potencial) renúncia a receita tributária, sendo adequada, 

por isso, sua inclusão na análise doutrinária da exoneração lato sensu].  

É que o chamado princípio da indisponibilidade da obrigação de imposto, 
para além das fronteiras de tipo legal (dos elementos essenciais), 
constitui um princípio (meramente) legal (consagrado no art. 108º do 
CPT) e não um princípio constitucional. [...] quanto a este sector apenas 
vigora o princípio da indisponibilidade dos créditos tributários 
(Legalitätsprinzip = princípio da obediência à lei), segundo o qual a 
Administração fiscal está obrigada a cobrar os impostos legalmente 
devidos não podendo renunciar aos mesmos (por razões de eqüidade ou 

                                                      
62 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Direito..., p. 75.  
63 NOGUEIRA, Alberto. Os limites da legalidade tributária no estado democrático de 
direito. Fisco X contribuinte na arena jurídica: ataque e defesa. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 
30: “Não basta, agora, no Estado Democrático de Direito, a mera adequação do ato administrativo 
ou da lei (stricto sensu) à literalidade dos preceitos constitucionais. Os direitos fundamentais, no 
nosso sistema atual, tal como prescritos na Constituição, se tornam imperativos e têm aplicação 
imediata (art. 5º, parágrafo 1º), e não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 
ela adotados (idem, parágrafo 2º). Temos então que, em decorrência, a lei tributária (e com maior 
razão a exigência tributária, seja a referente a tributo, seja a relativa às chamadas obrigações 
acessórias) deve respeitar não apenas os preceitos constitucionais (no sentido meramente 
normativo, ou seja, de regras formais) mas — e principalmente — os princípios consagrados de 
forma expressa ou implícita no regime (notadamente o regime democrático e social). O esquema 
corretamente proposto por Rubens Gomes de Sousa (1960) há de ser pontualmente aplicado com 
observância desses novos e importantes parâmetros. Em suma, para a verificação da legalidade, 
em cada caso, cumpre indagar se as leis tributárias e os atos administrativos editados para 
aplicá-las atendem aos preceitos constitucionais nos seus abrangentes aspectos de forma e 
conteúdo (substância). Não se trata — fique isso bem claro — de um novo plano de legalidade, 
mas de adequação das normas e exigências tributárias ao quadro de valores pertinentes ao 
vigente regime constitucional”. 
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simplificação) senão em virtude de uma lei.64

 
Assim, o chamado ‘princípio da indisponibilidade dos tributos’ é 

moldado como uma faceta do princípio da legalidade65 e atende à premissa de 

‘tributo’ ser um conceito de direito positivo, próprio de cada ordenamento 

(diferindo de um conceito lógico)66. E na estrutura jus-positiva brasileira, a 

Constituição Federal atribui o juízo acerca da (in)disponibilidade do tributo ao 

ente detentor da competência legislativa, de modo que a renúncia de receitas 

tributárias deve ser elemento previsto e (in)validado pela sistematização jurídica 

da resolução política legalizada.  

A decisão acerca de disposição de receita tributária deve ser 

atribuída com exclusividade ao legislador da federação habilitado pelo poder 

constituinte, excluindo, por isso, eventual ingerência de entes jurídicos 

destinatários de parcela da arrecadação de impostos da competência tributária de 

pessoa distinta. [Por exemplo, por força do Art. 159 I, a, da Constituição Federal, 

os Estados-membros são titulares de cotas da receita de impostos sobre renda e 

proventos de qualquer natureza (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) de 

competência da União Federal. Com isso, a variação do montante da arrecadação 

dos impostos federais indicados tem efeitos sobre as receitas orçamentárias dos 

                                                      
64 NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 264, esclarecendo a nota 839: “Embora, por vezes, o 
princípio da obediência à lei (Legalitätsprinzip) seja tomado como sinónimo de princípio da 
legalidade (Gesetzmässigkeit), a doutrina tende a considerá-lo com o sentido expresso no texto: 
como princípio procedimental (ou o lado procedimental do princípio da legalidade da 
Administração) que se contrapõe ao princípio da oportunidade (Opportunitätsprinzip) e faz da lei 
não apenas um limite mas também o (próprio) impulso da acção administrativa”.   
65 Cf. BORGES, José Souto Maior. Teoria..., p. 214; MACHADO, Hugo de Brito. A transação..., p. 
65; NABAIS, José Casalta. O dever..., p. 366-367. 
66 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação, arbitragem e conciliação judicial como medidas 
alternativas para resolução de conflitos entre administração e contribuintes: simplificação e 
eficiência administrativa. Revista de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, n. 86, [200-?], 
p. 56. 
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entes estaduais. Contudo, os Estados não têm legitimação para questionar uma 

lei federal que autorize o acordo entre a União Federal e o sujeito passivo relativo 

a crédito tributário litigioso de IPI porque tal decisão deve ser ínsita à 

competência tributária, exclusiva do ente tributante e estranha ao beneficiário da 

transferência de receitas. Tal ilação tem seu fundamento de validade na 

Constituição Federal, Art. 146, I, que aponta a regra do Código Tributário (Art. 

6º, Parágrafo único) como critério para a solução do confronto (subjetivo) das 

entidades políticas.]. 

 

 

2.2 A expressão por instrumento legal 
 

 

A habilitação para tributar aparece como uma autorização do 

constituinte para o legislador competente editar o arcabouço legislativo das 

exações de sua titularidade. À lei, em conformidade com a Constituição, cabe a 

tipificação das matérias tributáveis e o recorte das atribuições da Administração 

Fazendária para a gestão e o controle da arrecadação67: trata-se da qualificação 

democrática do exercício da competência tributária, através do legislador eleito 

pelos cidadãos68. 

Também a legitimidade jurídica da renúncia de receitas 

tributárias decorre, em primeiro segmento, da validade de processo legislativo 

                                                      
67 Cf. TÔRRES, Heleno. Direito..., p. 70-71. 
68 Cf. NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 227-229. 
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específico69 conforme a determinação do constituinte – Arts. 150, § 6 º – em sua 

redação original (Qualquer anistia ou remissão, que envolva matéria tributária 

ou previdenciária, só poderá ser concedida através de lei específica, federal, 

estadual ou municipal) e na redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 17 

de março de 1993 (Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas 

ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 

estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 

enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do 

disposto no art. 155, § 2.º, XII, g). Nesse segmento, a possibilidade de ajustar 

transação em litígio tributário compõe o poder do ente federativo sobre o 

respectivo tributo: deve ser decisão política sobre renúncia a receita tributária, 

positivada através de lei.  

Seguindo a indicada diretriz constitucional, o Código Tributário 

Nacional, Art. 97, I, II, VI, exige a lei como instrumento condutor da instituição, 

da majoração, da redução e da extinção de tributos, bem como, das hipóteses de 

exclusão, suspensão e extinção do crédito tributário, nesse último segmento 

incluída a decisão do legislador acerca de permissão para uma transação sobre 

crédito tributário litigioso.  

Desse modo, uma interpretação sistemática das normas 
                                                      
69 A exigência do consentimento da nação tributada para disponibilidade das respectivas rendas é 
antiga. Cf. UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 28: “Na Itália [...] Remonta ao início do século XII a formação de corpos 
colegiados, os “conselhos”, que tinham capital importância na decisão dos assuntos mais graves e 
limitavam o poder consular. Sem o consentimento do conselho os cônsules não podiam alienar 
bens imóveis, nem emanar disposições gerais, nem modificar leis, nem dispor das rendas da 
Comuna, nem empreender guerra, proibir um comércio ou instituir impostos. Nos casos de maior 
gravidade o voto favorável do conselho não era suficiente, sendo necessário o consentimento da 
assembléia do povo, à qual cabia a decisão final; assim, por exemplo, quando se tratava de 
conceder isenções fiscais”. 
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apontadas admite dois modos de positivação da decisão política acerca de acordo 

sobre o crédito tributário: 1) (um)a lei reguladora do tributo pode tratar, de forma 

genérica, da figura transacional em relação aos respectivos créditos litigiosos; ou 

2) uma lei específica do ente tributante pode estabelecer a permissão para a 

transação em circunstâncias expressamente referidas, apresentando os marcos 

para a atividade administrativa.  

A possibilidade de uma autorização indeterminada para o 

administrador ajustar transação decorre do contorno constitucional da 

competência tributária, que faculta a inclusão de instrumentos de não-tributação 

na lei reguladora do tributo (Art. 150, § 6º). Ademais, atentando ao princípio da 

transparência (Art. 165, § 6º, CF) e em função da exigência da gestão fiscal 

responsável (Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Art. 14, caput, I), uma 

estimativa (genérica) de margem para a renúncia de receitas deve ser aposta na 

lei de diretrizes orçamentárias70. Dessa forma, o legislador do ente autônomo 

pode demarcar a faculdade e a competência administrativa para a transação já 

na lei (genérica) de instituição da exação. Esse quadro amplia a margem de 

discricionariedade do administrador, quiçá, caracteriza uma indevida delegação 

de competência porque não atende aos ditames do Art. 171, Parágrafo único, que 

dispõe para uma legiferação diligente em “cada caso”.  

A conjunção entre os dispositivos constitucional (Art. 150, § 6º) e 

complementar (Art. 171, CTN) indica que a alternativa de lei específica de 

                                                      
70 Cf. FIGUEIREDO, Carlos Maurício Cabral et al. Comentários à lei de responsabilidade 
fiscal. Recife: Nossa Livraria, 2001, p. 109; TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito 
constitucional, financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, (V. V: O orçamento na 
Constituição), p. 258: “Esse princípio da transparência é importantíssimo para o equilíbrio 
orçamentário e abrange qualquer privilégio, ainda que sob a forma de renúncia de receita, de 
subvenção ou de restituição-incentivo”. 
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regulação de transação para finalização da obrigação tributária surge como a 

mais adequada à singularidade da figura no ordenamento tributário71. A 

estrutura de um dado ordenamento tributário está assentada sobre a 

coercitividade das normas de regulação e, por isso, uma regra que dispõe sobre 

atividade consensual, em tal contexto, é especial72, demandando maior atenção 

na prognose legislativa e indicação precisa dos critérios do juízo que venha a ser 

legalizado. Por isso, a opção por regulação específica sugere o apuro na técnica 

legislativa, atendendo à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, Art. 

7º, I, II. 

A decisão de disposição do crédito tributário é alheia à formação 

da obrigação correspondente e não tem eficácia derrogatória da normatividade 

comum: a transação, sem ter aplicabilidade genérica a toda circunstância de 

incidência73, é instrumento para extinção de obrigação transfigurada em crédito 

tributário já constituído e discutido em litígio formalizado.  

Escolhendo a lei específica, o legislador competente responde ao 

                                                      
71 Apontando para uma interligação entre a excentricidade da matéria no respectivo contexto e 
um instrumento legislativo específico para a regulação da espécie: KRELL, Andreas Joachim. 
Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: o controle dos conceitos jurídicos 
indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Um estudo comparativo. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 20-21: “Essa densidade mandamental das normas varia segundo 
as exigências materiais para a solução dos problemas nas diferentes áreas do Direito 
Administrativo e encontra seus limites no princípio da “reserva da lei” (Vorbehalt des Gesetzes), 
segundo o qual o próprio Legislativo, em virtude de sua maior legitimação democrática, deve 
decidir sobre as questões mais importantes, especialmente onde houver interferências nos direitos 
fundamentais dos cidadãos, mas também onde o Estado Social efetua prestações, que devem ser 
distribuídas de forma ordenada e igualitária (v.g. subvenções). Nessas áreas sensíveis, as normas 
que atribuem poderes à Administração devem ser específicas, e não somente genéricas”. (Grifo do 
autor) 
72 MACHADO, Hugo de Brito. A transação..., p. 64-65: “Na verdade o caráter plenamente 
vinculado da atividade administrativa somente será contrariado se a lei ordinária atribuir às 
autoridades lançadoras em geral, ou às autoridades que em geral presentam a Fazenda Pública 
em juízo, competência para fazer transações. Mas, neste caso, o defeito será da lei ordinária, e não 
do art. 171 do Código Tributário Nacional”. 
73 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria..., p. 273-274. 

 



 
46 

vocativo ‘em cada caso’ do Parágrafo único do Art. 171, CTN, e pode avaliar a 

conveniência e oportunidade para eventual disponibilidade da receita tributária. 

Os elementos da circunstância são confrontados com os princípios reitores da 

tributação e com diretivas da responsabilidade fiscal estabelecidas pela Lei 

Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000: a exigência para a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional 

do ente da federação (Art. 11) e os condicionantes explícitos para a concessão ou 

ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita (Art. 14).  

Na medida em que impõe uma ‘efetiva arrecadação’ de todos os 

tributos de sua competência e conforma detalhadamente a faculdade de renunciar 

à receita correspondente, o teor dos dispositivos indicados parece subjugar a 

escolha política acerca de transação sobre crédito tributário, confrontando as 

disposições constitucionais dos Arts. 145, caput; 150, § 6º; 165, § 6º, que 

estabelecem como faculdade74 dos entes tributantes a exigência de impostos, 

taxas e contribuição de melhoria e de outras contribuições (Arts. 149, caput, e 

149-A). Contudo, o exame das relações normativas intra-sistêmicas indica que a 

responsabilidade na gestão fiscal instituída por lei complementar não pode ter 

eficácia derrogatória de preceitos constitucionais reguladores da competência 

                                                      
74 Cf. FIGUEIREDO, Carlos Maurício Cabral et al. Comentários..., p. 95: “O artigo obriga os 
entes a instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Trata-se, para muitos, de uma norma 
inconstitucional, posto que a Carta Magna, ao dispor sobre competências tributárias, o faz no 
sentido de outorgá-las. Portanto, estaria ao alvedrio do ente instituir ou não o tributo. No entanto, 
a regra é taxativa: instituir e cobrar todos os tributos de sua competência. Caso essa norma seja 
levada a termo, a União seria obrigada a instituir e cobrar o imposto sobre grandes fortunas que é 
de previsão constitucional. É claro que a avaliação da instituição de uma estrutura arrecadadora 
(custo administrativo), sobretudo em pequenas localidades, deve ser dimensionada de acordo com 
a capacidade contributiva da comunidade. Em outras palavras, a estruturação de um sistema de 
arrecadação deve considerar, para o seu dimensionamento, critérios de custo-benefício.” 
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tributária75. Tratando de gestão das finanças públicas, o fundamento de validade 

da Lei Complementar nº 101 está exposto na Constituição Federal, Arts. 163, I, 

V, e 165, § 9º, II, o que permite estabelecer a efetividade e legitimidade da 

exigência de responsabilidade fiscal aos gestores do Estado brasileiro, impondo-se 

uma solução harmonizadora das regras (aparentemente) conflitantes.  

Diante do Art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a transação é 

um procedimento que pode76 resultar em renúncia de receita pela ‘redução 

discriminada de tributos ou condições e outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado’, a critério do legislador competente que, a partir da 

                                                      
75 Cf. MENDONÇA, Cristiane. Competência..., p. 122-123. 
76 É contrário, em parte, o entendimento de MACHADO, Hugo de Brito. A transação..., p. 66-67: 
“Interessante questão consiste em saber se a transação pode ser considerada uma renúncia de 
receita e, assim, submetida às limitações do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Penso que 
a resposta a essa questão deve ser negativa, tanto em função do elemento literal, como do 
elemento teleológico. Atento ao elemento literal, o intérprete há de considerar que o § 1º, do art. 
14, da aludida lei, define a abragência do conceito de renúncia fiscal [...]. A transação é instituto 
jurídico previsto no próprio CTN, tem características próprias, entre as quais a bilateralidade, de 
sorte que não pode ser considerada abrangida pela expressão outros benefícios. Não estando 
especificamente referida, como não está, nem cabendo na referência genérica a outros benefícios, 
até porque a rigor não é propriamente um benefício, tem-se de concluir que o elemento literal 
desautoriza a aplicação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal às transações. Atento ao 
elemento teleológico não se há de chegar a outro resultado. A finalidade da limitação contida no 
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal é simplesmente evitar que sejam concedidas pelo 
legislador vantagens a certos contribuintes sem uma razoável justificação, deixando a Fazenda 
Pública de arrecadar tributos a ela indiscutivelmente devidos. Ocorre que uma característica 
essencial da transação reside exatamente na dúvida quanto a ser devido, ou não, o tributo. A 
transação tem por objetivo pôr fim a um litígio e para tanto ambas as partes, fisco e contribuinte, 
transigem sobre o que consideram ser de seu direito. O objetivo das restrições colocadas no art. 
14, em referência, seguramente não foi obrigar as Fazendas Públicas a levar os seus litígios até o 
fim. É razoável, portanto, concluir-se que também o elemento teleológico conduz o intérprete ao 
entendimento segundo o qual essa norma restritiva da liberdade do legislador ordinário das 
entidades tributantes não se aplica à transação. Pode ocorrer, é certo, que uma determinada 
transação seja feita sem albergar as características essenciais desse instituto jurídico. Se tal 
ocorrer, certamente será possível a invocação do art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, desde 
que se consiga demonstrar que foi colocado sob a aparência de transação um benefício que 
corresponde a tratamento diferenciado, abrangido, assim, no âmbito da renúncia, definido no § 1º, 
daquele art. 14”. (Grifos do autor)  
É diverso o pensamento de FIGUEIREDO, Paulo Henrique. A transação tributária como 
expressão dos direitos do cidadão. Recife: Bagaço, 2004, p. 171: “Cabe-nos comentar que a 
transação, por sua própria natureza, não implica em renúncia de receita financeira, razão pela 
qual o administrador público que transaciona não é alcançado pelos dispositivos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, notadamente, porque para que se implante a transação, deverá haver 
uma lei que a autorize, e ainda, disciplinando o grau de discricionariedade que a administração 
pública pode ter”. 
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permissão positivada na Constituição Federal, decida facultar ao administrador 

uma modificação no crédito tributário constituído e litigioso. Assim, a invocação à 

Lei de Responsabilidade Fiscal deve considerar que uma lei complementar não 

pode impor como obrigatório um comportamento tipificado na Norma Superior 

como facultativo; contudo, sua vigência (Art. 14) nos casos de transação – incluída 

entre os instrumentos de implementação de renúncia de receitas – impõe ao 

legislador competente (LRF, Art. 1º, § 3º, I, a) um exame acurado das 

circunstâncias antes da positivação de lei válida.  

A legalidade atribui ao Poder Legislativo, dentro do seu âmbito de 
competência constitucional, a prerrogativa de definir o conteúdo dos seus 
atos normativos. Em razão disso, o Poder Legislativo tem uma liberdade 
de configuração (Gestaltungsfreiheit) ou margem de apreciação 
(Beurteilungsspielraum) relativamente ao conteúdo de seus atos. Em 
razão dessa maior capacidade para avaliar as decisões, o Poder 
legislativo tem uma espécie de prerrogativa de avaliação 
(Einschätzungsprärrogative): poder de escolher entre mais de uma 
premissa concreta duvidosa que irá restringir algum direito fundamental 
e servirá de ponto de partida para o controle pelo Poder Judiciário.77  
 

Ou seja: estabelecido que o legislador seja detentor de uma 

prerrogativa de avaliação para estipulação de uma prognose, uma lei de renúncia 

à receita de crédito tributário deve considerar as diretrizes da gestão fiscal 

responsável apontadas no Art. 14 da Lei Complementar nº 101, de modo a 

positivá-las na moldura que apresenta para a atividade administrativa 

subseqüente. O quantum para a renúncia de receita é critério a ser considerado 

na ponderação entre as concessões intersubjetivas e materialização das 

finalidades públicas da tributação para resolver (des)autorizar o ajuste.  

Com isso, a lei de permissão para a transação apresenta os marcos 

para o controle, de sua constitucionalidade diante dos princípios tributários78, 

                                                      

 

77 ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. 122, grifo do autor.  
78 TÔRRES, Heleno. Direito..., p. 56: “Tal particularismo confere à nossa Constituição um trato 
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bem como, de sua legitimidade, através de ação popular79 pelo cidadão – real 

detentor da soberania no Estado Democrático de Direito.  

Considerando-se as regras de estruturação sistemática dos 

dispositivos do ordenamento jurídico, essa decisão política deve ser veiculada 

através do mesmo tipo de instrumento legislativo utilizado na instituição da 

exação80. Como regra geral, a diretriz constitucional requer lei ordinária do ente 

competente para instituição dos tributos. [Em seu Art. 155, § 1º, a Constituição 

Federal exige lei complementar para disciplinar as competências estaduais para 

instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação, a serem 

positivadas através de lei ordinária de cada Estado-membro e do Distrito 

Federal.]. “A Constituição e as normas gerais, simplesmente, delimitam as 

esferas de competência de cada qual e não haverá tributo criado pela lei nacional, 

como não há pela Constituição”81. Excepcionalmente, a Constituição Federal 

exige lei complementar para a válida instauração de empréstimos compulsórios 

(Art. 148), na competência residual da União Federal de instituição de novos 

impostos (Art. 154, I) e outras contribuições para o financiamento da seguridade 

social (Art. 195, § 4º), bem como, para fixar os limites máximos na concessão de 

remissão ou anistia de algumas contribuições sociais para a previdência social 

(Art. 195, § 11). Com isso, está certificada a diretriz constitucional para 

                                                                                                                                                                      
com questões de legalidade muito distinto do quanto se pratica em qualquer outro lugar do 
mundo, porquanto aqui o legislador encontra-se sobremodo tolhido no exercício das suas 
atividades, devendo agir exclusivamente nos limites das garantias e com acentuada precisão 
técnica no trato da necessária compatibilidade entre suas opções e o quanto determina a 
Constituição Federal, para os fins de produção de leis”. 
79 Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965, Art. 1º. 
80 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. A transação..., p. 65.  
81 ATALIBA, Geraldo. Competência..., p. 72. 
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instituição dos outros tributos por lei ordinária82 do ente competente.  

Aplicando tais indicativos à transação, conclui-se que a permissão 

do legislador deve ser positivada pelo mesmo tipo de instrumento normativo 

utilizado pelo ente competente na instituição do tributo em foco na circunstância 

específica: em regra, por lei ordinária.  

 

 

2.3 O condicionamento da ação intersubjetiva 
 

 

A inserção de uma figura com natureza consensual no âmbito 

tributário sugere um paradoxo, pelo confronto entre a cogente imposição dos 

tributos e a possibilidade de acordo para solução do respectivo impasse que se 

estabeleça com a resistência (processual) do sujeito passivo.  

No campo jurídico, um acordo é resultado de cessão ou renúncia a 

direito, o que pressupõe autonomia da vontade dos sujeitos e a disponibilidade 

sobre o objeto litigioso. Contraposto, um sistema tributário está delineado a 

partir de princípios e normas que, à primeira vista, excluem a autonomia da 

vontade, tanto do sujeito passivo – que está obrigado a pagar o tributo, mesmo 

quando discorde da exação legal – quanto do sujeito ativo, cuja atividade de 

arrecadação da exação implantada é instituída como obrigatória e estritamente 

                                                      
82 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 172: “A 
Constituição não cria tributos; define competências. A lei complementar também, em regra, não 
cria tributos; ela complementa a Constituição; em alguns casos, vimos que ela se presta à criação 
de tributos, afastando a atuação de lei ordinária. A regra, portanto, é a lei ordinária exercer a 
tarefa de criar, in abstrato, o tributo que, in concreto, nascerá com a ocorrência do fato gerador 
nela previsto”, grifo do autor. Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. 120-121; CARRAZZA, Roque 
Antonio. Curso... , p. 185-186.  
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vinculada às hipóteses e formas dispostas no Código Tributário Nacional (Arts. 

141 e 142).  

Nesse contexto, a solução do litígio tributário por autocomposição 

deve ser fórmula de uso incomum83 porque exige do ente competente expressa 

renúncia a direito (controvertido). Como, no âmbito do direito público, a “vontade” 

do administrador é convertida em competência84 legal, o estatuto da transação 

atribui ao legislador (além da decisão de permitir a renúncia de receitas) a 

delimitação do espaço para conformação de um ajuste na seara do direito 

tributário. Nesse estágio, o motivo para a transação – disputa sobre crédito 

tributário – e a finalidade a ser alcançada através do acordo – determinação de 

litígio e extinção do crédito tributário – estão fixados pela norma geral da espécie 

(Art. 171, CTN), restando ao legislador competente delinear as “condições” para 

as “concessões mútuas” pelo gestor fazendário em interação com o sujeito passivo.  

“A lei pode facultar, nas condições que estabeleça” expressa que o 

legislador, além de permitir, deve condicionar a atividade para a solução 

autocompositiva. Estabelecer condição é “determinar a natureza ou a existência 

de”85 algo, “regular, controlar o comportamento de”86 alguém. Nesse segmento, o 

                                                      
83 Cf. ROCA, Juan Antonio Garde. Presentación. In: PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). 
Convención…, p. 11: “No obstante, los arts. 39 de la Ley General Presupuestaria y 40 de la Ley 
de Patrimonio del Estado permiten concluir que no existe una prohibición radical de transacción 
sobre los derechos del Estado en nuestras normas, aunque sea preciso para hacer uso de ella el 
respetar las estrictas reglas competenciales establecidas al respecto”. [Não obstante, os arts. 39 da 
Lei Geral Orçamentária e 40 da Lei de Patrimônio do Estado permitem concluir que não existe 
uma proibição radical de transação sobre os direitos do Estado em nossas normas, ainda que para 
fazer uso dela, seja preciso o respeito estrito às regras de competência estabelecidas.]. (Tradução 
nossa) 
84 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 42: “[...] a vontade da Administração não é 
representação de ordem, mas cumprimento da legalidade, sob a égide do consentimento expedido 
pela representação da vontade do povo”. 
85 HOUAISS, Antonio (Dir.). Dicionário... . 
86 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio..., p. 523. 
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legislador deve atentar para o motivo e a finalidade especificados na norma geral, 

de modo a não estabelecer condições que se mostrem incompatíveis ou desviantes 

desse ângulo visado, para não descaracterizar a figura visada. Assim, por 

exemplo, a permissão para uma renúncia ao valor total do crédito tributário 

configura uma remissão, nos moldes do Art. 172, CTN; a autorização para 

pagamento parcelado da quantia ajustada reflete o dispositivo do Art. 155-A, 

CTN. 

A lei de permissão deve apontar à transação um modo de ser, 

prescrevendo condições para esse procedimento. 

A palavra condição é empregada em direito em três sentidos. No 
primeiro, técnico próprio ou específico, traduz a determinação acessória, 
que se origina da vontade dos interessados [...] Numa segunda acepção, é 
tomada como requisito do ato, e é neste sentido que aparece em 
expressões como estas: condição de validade do negócio jurídico, condição 
de capacidade para contratar, condição de forma do testamento. Não há 
em qualquer desses casos, em verdade, uma condição, mas um requisito 
do ato jurídico. Numa terceira variação de significado, alia-se a palavra 
condição a um pressuposto do ato, ou uma cláusula que ao direito acede 
naturalmente, e que é dele inseparável. É o que os autores denominam 
de condição legal (conditio iuris), a que se dá também o nome de condição 
imprópria, porque ainda que aposta ao ato sob a forma condicional, 
implica em repetir apenas a exigência da lei, não passando a declaração 
de vontade de pura e simples.87

 
O significado correspondente à cláusula acessória de negócio 

jurídico é de incompossível utilização junto à obrigação tributária porque trata da 

autonomia da vontade regulando a eficácia de atividade subjetiva88.  

                                                      
87 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1992, 
(V. I: Introdução ao direito civil; Teoria geral de direito civil), p. 383-384, grifo do autor. 
88 Cf. AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 470: “A 
condição não é negócio acessório do principal, mas parte incindível de um único negócio. Na 
declaração negocial, a manifestação de vontade já nasce sujeita à condição, dela inseparável. 
Pontes de Miranda denomina a condição e o termo de manifestações inexas, não anexas nem 
conexas. O qualificativo “inexo”, na opinião do mestre, evita o sentido da acessoriedade, pois não 
há relação de acessório principal entre o ato jurídico e a condição ou o termo. Há um todo 
inseparável, a inexão é integração. Não se deve por isso caracterizar a condição como 
“autolimitação de vontade”, ou como “disposição ou determinação acessória”. A limitação não é da 
vontade, mas dos seus efeitos. Por outro lado, a condição não é acessória, mas elemento integrante 
do negócio.” 
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O sentido de requisito pode ser admitido para consideração das 

determinações legais como critérios para materialização e controle jurídico de tal 

atividade: o ajuste é válido quando respeita as condições estabelecidas pelo 

legislador; a transação deve ser construída de acordo com as condições pré-

estabelecidas pelo legislador.  

A acepção de condição legal mostra-se como a mais adequada à 

significação pretendida no emprego do termo na transação em direito tributário. 

O estabelecimento de condições para a transação pelo legislador corresponde à 

especificação dos limites entre a indisponibilidade e a renúncia ao crédito 

tributário, para obrigatória observância pelo administrador.  

A lei de permissão deve identificar os tributos e os respectivos 

benefícios, com seus limites (quando isso não resulte da simples caracterização 

legal)89: o enunciado legal deve delimitar os contornos da (in)disponibilidade – 

permitindo reduções percentuais sobre o crédito ou de valores monetários então 

discriminados – e expressar os modos admissíveis e o marco temporal para 

materialização das concessões, cuja escolha pode ser atribuída ao administrador 

para avaliação em face das circunstâncias reais. [Dentre os meios de extinção de 

crédito tributário, a transação pode acomodar pagamento, conversão de depósito 

em renda, dação em pagamento, remissão parcial, compensação. Nesse quadro, 

um exemplo de positivação da delimitação legal das condições correspondente a 

este modelo para a transação é visto na Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 

Arts. 13, 14 e 66, no qual são fixados: a) os limites da indisponibilidade do crédito 

tributário: renúncia parcial aos juros e remissão dos créditos oriundos de multas; 

                                                      
89 Cf. NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 264. 
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b) o tipo de litígio a ser solucionado: ações judiciais propostas pelo sujeito passivo 

contra exigência de imposto ou contribuição instituído após 1º de janeiro de 1999 

ou contra majoração, após aquela data, de tributo ou contribuição anteriormente 

instituído; c) a modalidade de extinção do crédito: pagamento em parcela única 

até o último dia útil de janeiro de 2003 com remissão parcial; c) concessões 

mútuas: remissão parcial dos créditos (pela Fazenda Pública) e a desistência das 

ações judiciais, com renúncia ao direito sobre as quais se fundam as referidas 

ações, que tenham por objeto os tributos em discussão (pelo contribuinte ou 

responsável); e) o acordo em cada caso decorre do requerimento do sujeito passivo 

que comprove, perante o sujeito ativo, o preenchimento das condições 

estabelecidas na lei.]. 

As razões extrafiscais do legislador para permitir uma derrogação 

parcial da regra comum pela especial estão enquadradas por princípios 

constitucionais estruturantes do sistema tributário, de modo que, nesse domínio, 

as condições para a transação não podem afrontar direitos ou garantias 

fundamentais, nem operacionalizar privilégios odiosos90. 

 

 

2.4 O devido procedimento legiferante 
                                                      
90 Cf. NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 256; TORRES, Ricardo Lobo. A idéia..., p. 130-131: 
“Se o Estado Fiscal extingue os privilégios odiosos das classes e dos estamentos, passa a permitir 
o privilégio de o cidadão ser tratado desigualmente para que se compense uma desigualdade 
fundada em condições objetivas. Todo privilégio significa discriminação; quando, porém, o 
discrime se impõe em face da desigualdade na situação real, ao fito de se alcançar a igualdade 
final, torna-se permitido. [...] De notar que esses privilégios equalizadores nada têm que ver, em 
princípio, com o problema da liberdade, pois não constituem usurpação dos direitos fundamentais. 
São concedidos, em sua forma negativa (isenções) ou positiva (incentivos e subvenções), por 
considerações de justiça ou em atenção ao princípio do desenvolvimento econômico. Mas se não 
forem estendidos igualmente a todos os componentes do grupo que merece o tratamento desigual, 
serão suscetíveis de ferir a liberdade. Aos prejudicados assegurar-se-á o direito à restauração da 
igualdade, na linha do constitucionalismo americano”. (Grifo do autor) 
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Em determinados casos, expressamente indicados na Constituição 

Federal, a lei de permissão para acordos em litígio tributário deve atender a 

requisitos especiais. 

A reivindicação constitucional de procedimentos peculiares para 

instrumentos de exclusão (isenção e anistia) ou extinção (remissão) do crédito 

tributário, assim como, para exceções à regra ordinária da tributação (redução de 

base de cálculo, concessão de crédito presumido) ou das finanças (subsídios, 

incentivos e benefícios fiscais) alcança a solução consensual de litígio tributário 

porque uma dessas figuras pode se materializar no bojo das “concessões mútuas” 

a serem ajustadas pelos sujeitos da relação tributária litigiosa. 

 

 

2.4.1 Imposto sobre circulação de mercadorias e prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS) 
 

 

O constituinte concedeu o ICMS às competências estaduais da 

federação brasileira, cujos legisladores não podem, isoladamente, instituir 

tributação exceptiva (Art. 155, § 2º, XII, g, CF), sendo-lhes exigida a deliberação 

conjunta com os outros Estados-membros e a União Federal, devendo atentar 

para a normatização da Lei Complementar nº 24, de 07 de janeiro de 1975. Por 

disposição de seus Arts. 1º; 2º, §§ 1º e 2º; 3º, caput, a validade da instituição de 

tratamento benéfico diferenciado reclama a prévia anuência da maioria dos 

Estados-membros, Distrito Federal e Governo Federal (ministro da Fazenda) 
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reunidos no Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Pelo Art. 10, os 

convênios de autorização para modificação da tributação ordinária de ICMS 

devem estabelecer os marcos para o exercício da competência estadual, que será 

exercida através de lei ordinária (o mesmo instrumento legislativo de instituição 

do imposto em comento).  

Os convênios de autorização da concessão de tratamento 

tributário diferenciado realizam uma função de bloqueio do abuso da autonomia 

dos Estados-membros, prevenindo a concorrência predatória pela chamada 

“guerra fiscal”91. Trata-se de instrumento constitucional de delimitação da 

competência tributária estadual: a concessão de tratamento fiscal diferenciado 

deve ser positivada por lei estadual (de acordo com o dispositivo constitucional), 

sendo previamente fixados pelo convênio interestadual os limites para a 

distinção. 

Nos termos do Art. 150, § 6º, CF, a lei reguladora deste imposto 

estadual pode dispor genericamente sobre a concessão de tratamento tributário 

diferenciado e, nessa circunstância, a validade do exceptivo à regra comum exige 

a prévia autorização específica, através de convênio CONFAZ, para cada ocasião.  

Nas ordens estaduais em que não haja o dispositivo geral, a 

constitucionalidade do benefício fiscal – autorizado por convênio – decorre de sua 

implantação por lei ordinária estadual própria para tal situação.  

Em qualquer caso, na decisão sobre autorização para transação 

em litígios acerca de créditos de ICMS, o legislador estadual (ou distrital) deve 

                                                      
91 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Guerra fiscal, fomento e incentivo na Constituição 
Federal. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurelio (Coord.). Direito 
tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 278-281.  
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atentar para os marcos firmados em convênio ajustado através do colegiado dos 

Estados-membros. 

 

 

2.4.2 Imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN) 
 

 

A Constituição, emendada, exige uma delimitação genérica das 

competências municipais referentes à concessão de tratamento fiscal diferenciado 

em suas esferas jurídicas referentes ao imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISSQN) – Art. 156, § 3º, III – de modo a evitar a guerra fiscal 

intermunicipal e implementar a gestão fisco-tributária responsável. Assim, os 

legisladores municipais devem cotejar a permissão para concessão de benefícios 

fiscais atinentes ao ISSQN com os termos da lei complementar nacional que 

discipline a matéria.  

A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, é o 

instrumento de regulação geral desse imposto municipal, mas não trata de 

isenções e benefícios, estando em vigor92 a norma constitucional transitória que 

proíbe a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais relativos aos 

ISSQN, que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima de 

2% (dois por cento) (Art. 88, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002).  

A vedação de concessão/implantação de tratamento fiscal 

diferenciado por redução da alíquota mínima do tributo municipal, por si só, não 
                                                      
92 [Em 20 de janeiro de 2006.] 
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impede a realização de transação nos moldes do Art. 171, CTN, já que a 

finalidade de tal ajuste deve ser a solução de litígio com a extinção do respectivo 

crédito tributário, no qual as “concessões mútuas” podem se materializar por 

instrumentos distintos que preservem a alíquota mínima fixada em 2% (dois por 

cento). E, ademais, a redução de alíquota sugere uma incompatibilidade com a 

transação extintiva de litígio nos moldes do Art. 171, CTN, porque é figura 

atinente à constituição do crédito tributário, enquanto essa norma citada dispõe 

acerca de um crédito já constituído, cuja extinção depende da solução do 

respectivo litígio pendente. 

Estando expressamente incluídos no âmbito de vigência do Art. 

150, § 6º, CF, e considerando sua autonomia legislativa para assuntos de 

interesse local (Art. 30, I, CF), os municípios que pretendam ajustar transação 

sobre crédito tributário litigioso de ISSQN devem atentar para a exigência de lei 

municipal específica para permissão de eventual renúncia de receitas e 

conformação de tal atividade.  

 

 

2.4.3 Benefícios fiscais em contribuições previdenciárias 
 

 

A concessão de anistia ou de remissão referentes às contribuições 

do empregador sobre a folha de salários e do empregado para a seguridade social 

devem atentar para o limite estabelecido em lei complementar, por exigência 

constitucional (Art. 195, § 11). Por força desse dispositivo, a lei ordinária de 

autorização do tratamento tributário diferenciado (Art. 150, § 6º) não pode 
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discrepar de tal enquadramento para ampliar a renúncia de receita. 

Por isso, essa moldura constitucional disciplina, indiretamente, 

uma transação relativa a créditos litigiosos de tais contribuições sociais em que 

seja ajustada uma remissão. 

 

 

2.4.4 Gestão de política econômica 
 

 

A União Federal pode alterar por decreto de seu Poder Executivo 

a alíquota dos impostos sobre importação (II), exportação (IE), produtos 

industrializados (IPI) e operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a 

títulos ou valores mobiliários (IOF), bem como, da contribuição de intervenção no 

domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, em 

função dos dispositivos constitucionais dos Arts. 153, § 1º e 177, § 4º, I, b.  

Trata-se de instrumentação para execução de política econômica, 

na competência executivo-governamental para avaliação da realidade social e de 

decisão (por vezes, imediata) acerca da implementação das providências 

requeridas na espécie. Essa ferramenta de governo pode resultar em renúncia de 

receitas, como já inferido e positivado no Art. 14, § 1º, LRF, o quê, por princípio, 

exigiria o instrumento legal para sua implementação, mas, atendendo ao 

permissivo constitucional do Art. 153, § 1º, o gestor federal pode fazer uso de tal 

instrumento sem os condicionantes estabelecidos para caracterização da 

responsabilidade fiscal. 
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Diante de tais permissivos, surge um problema no contexto 

sistemático da transação: se o administrador pode alterar a alíquota de 

determinados tributos dentro dos limites e condições previamente estabelecidos 

em lei (estimativa e tolerância legal de renúncia de receitas pelo administrador), 

na circunstância em que se apresente o motivo para a transação far-se-ia 

necessária a edição de outra lei para instituir uma competência específica sobre o 

acordo?  

A faculdade do poder executivo alterar a alíquota dos tributos 

indicados tem eficácia sobre os fatos geradores futuros, ocorridos após a edição do 

decreto, atendendo à finalidade extrafiscal (política econômica) embutida no 

permissivo constitucional. Já uma decisão administrativa sobre modificação de 

crédito tributário – constituído, mas, litigioso – através de renúncia fiscal como 

contraprestação para firmar transação surgiria como fato extravagante dos 

limites da competência delineada nos Arts. 153, § 1º, e 177, § 4º, b, CF, e por isso 

deve atender aos reclamos constitucionais do Art. 150, § 6º.  

Por isso, uma transação sobre créditos litigiosos de tributos que 

admitem alteração de alíquota por decreto do Poder Executivo também exige 

prévia lei de autorização do acordo. 

 

 

2.5 A indicação de agente administrativo 
 

 

A competência tributária inclui a prerrogativa de regular a 

atividade administrativa necessária à efetivação dos respectivos ditames legais: o 
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legislador do ente autônomo deve indicar, através de lei, as atribuições dos órgãos 

fazendários referentes ao atendimento de finalidades públicas (aqui, financeiro-

tributárias). Nesse segmento, a lei de permissão deve apresentar o agente 

administrativo competente para o juízo sobre a (des)autorização da transação, 

conforme o dispositivo do Art. 171, Parágrafo único, CTN.  

Nesse ponto, importa distinguir competência e capacidade 

tributária, pois aquele atributo é manifestação do poder legiferante dos entes 

federativos – União, Estados, Municípios e Distrito Federal – enquanto o segundo 

é “aptidão para ser titular do pólo ativo da obrigação tributária, para figurar 

como credor na relação jurídica tributária”93. Nem todos os tipos tributários são 

positivados com tais qualificativos reunidos em um único órgão, observando-se 

espécimes em que a competência do legislador para a instituição e regulação 

resulta por atribuir a capacidade a órgãos diversos, especificamente indicados 

para o pólo ativo da obrigação tributária respectiva: assim, por exemplo, na 

vigência da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, dispondo à União Federal a 

competência tributária para instituição e regulação legislativa das contribuições 

para a seguridade social e atribuindo à Secretaria da Receita Federal ou ao INSS, 

a capacidade de sujeito ativo na relação tributária, a depender da contribuição 

em questão (Art. 33).  

A designação legislativa do órgão administrativo para proceder à 

investigação acerca da formação do ajuste deve considerar os enlaces sistêmicos 

de regulação do respectivo tributo, sem desvio das atribuições já estabelecidas 

para outras práticas de gestão.  

                                                      
93 AMARO, Luciano. Direito..., p. 293. 
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Importa nessa circunstância, observar a capacidade tributária 

positivada. Por ser o detentor da competência para editar regulamentos e juízos 

definitivos sobre lançamento e processo administrativo-tributário do tributo 

correlacionado, a decisão de (des)autorizar a transação deve ser outorgada ao 

administrador da arrecadação de posição hierárquica superior94. Esse órgão 

detém e conhece os dados da controvérsia, tendo parâmetros consistentes para 

avaliação das condições e dos efeitos de uma convenção para a Fazenda Pública, 

porque ocupa a posição de sujeito ativo da relação tributária litigiosa. Por isso, é o 

mais indicado para participar (diretamente ou por representação) da solução 

pactuada. 

Uma norma genérica, que atribua competência aos representantes 

judiciais dos entes públicos para transacionar em quaisquer litígios 

jurisdicionalizados, dissente do Art. 171, CTN, já que as pretensões de 

autocomposição (desistência, anuência ou transação) sobre direitos tributários 

demandam um prévio juízo do legislador acerca da (in)disponibilidade dos 

créditos: por exemplo, a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, em causas de valor 

até sessenta salários mínimos para a anulação ou cancelamento de ato 

administrativo federal, de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal, 

autoriza os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas 

públicas federais, a conciliar, transigir ou desistir (Arts. 3º, § 1º, III; 10, Parágrafo 

único). 

 

                                                      
94 Cf. SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos…, p. 208; MACHADO, 
Hugo de Brito. A transação..., p. 65; NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 110; TORRES, 
Heleno Taveira. Transação..., p. 57.  

 



 

CAPÍTULO 3 

ENTRE O DIREITO PÚBLICO-ESTATAL  
– ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL –,  
A ELABORAÇÃO: 

O JUÍZO DO ADMINISTRADOR  
 

 

Após a decisão do legislador competente, de facultar e condicionar 

a renúncia de receita tributária para extinção de litígio, o procedimento 

transacional tem seguimento com o juízo administrativo para autorização do 

acordo.  

Em sentido rigoroso, a autorização é o acto administrativo que permite a 
alguém o exercício de um seu direito ou de poderes legais. A entidade 
autorizada possui, pois, um direito ou certo poder mas o exercício deles 
está-lhe vedado antes que intervenha prèviamente o consentimento da 
Administração fundado na apreciação das circunstâncias de interesse 
público que possam tornar conveniente ou inconveniente esse exercício. 
Trata-se do condicionamento de um direito do particular ou do exercício 
da competência de um órgão ou agente da Administração. 95

 
Antes de usar a faculdade de (des)autorizar a atuação fazendária 

em sua formação, a concretização da transação deve ser avaliada pelo agente 

administrativo indicado pelo legislador (Art. 171, Parágrafo único, CTN). A 

autorização deve ser expressa em cada caso. 

Os estudiosos do direito administrativo debatem sobre os 

componentes necessários à estruturação válida de uma decisão administrativa. 

Por exemplo, Marcello Caetano96 lista “como condições de validade, a 

                                                      
95 CAETANO, Marcello. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 
417. 
96 Idem. Princípios fundamentais do direito administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1977, 
p. 133. 
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competência do órgão, as formalidades da formação e da manifestação de vontade 

bem como a forma desta, os requisitos do objeto e o fim do ato”, enquanto Celso 

Antonio Bandeira de Mello97 separa os elementos (conteúdo e forma) dos 

pressupostos de existência (objeto e pertinência) e de validade do ato (sujeito, 

motivo e requisitos procedimentais, finalidade, causa, formalização) e ainda 

examina em separado a vontade. Nesse âmbito doutrinário multifacetado, Juarez 

Freitas98 apresenta o rol de “pressupostos formativos do ato mais ou menos 

aceitos, a saber: o sujeito, o objeto ou conteúdo, a causa [que ele identifica 

parcialmente com o motivo], o fim e a forma”, coincidindo com os parâmetros 

indicados para a fiscalização e controle dos atos administrativos no marco da Lei 

nº 4.717, de 29 de junho de 1965, Art. 2º: competência, forma, objeto, motivos, 

finalidade. Neste estudo, os requisitos de validade da autorização para a 

transação serão examinados, prima facie, em consonância com esses citados 

critérios positivados. 

A validade desta autorização para transacionar em litígio 

tributário decorre de sua formação com base na estrutura indicada no Art. 171, 

CTN. Assim, a autoridade administrativa designada (competência) na lei de 

permissão e condicionamento, estando configurado um litígio sobre crédito 

tributário já constituído (motivo), tendo em vista a determinação de pretensões 

processualizadas e extinção do crédito (finalidade), exerce um juízo de 

conveniência e oportunidade (objeto) para autorizar e delimitar (forma) a 

realização de acordo com concessões mútuas entre os sujeitos tributários. [O 

                                                      
97 Cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 1998, p. 234-237. 
98 FREITAS, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 
São Paulo: Malheiros, 1999, p. 29. 
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ajuste deve ser a etapa seguinte na formação da transação e será examinado em 

capítulo específico adiante.].  

 

 

3.1 Competência  
 

 

Em termos genéricos, a competência pode ser entendida como “a 

capacidade de executar um ato, o qual a ordem determina como um ato apenas 

desse e de nenhum outro órgão”99 [do Estado]. Nesse sentido, o exercício da 

competência de um agente público administrador para autorizar a realização de 

transação deve ser estipulado, delimitado e condicionado na lei de permissão do 

ente detentor da exação, por determinação da norma geral da espécie. Por isso, 

somente aquele indicado na lei pode decidir sobre a autorização.  

Uma vez que a atividade administrativa é infralegal, submissa à lei e 
preordenada à satisfação de seus comandos, as competências 
administrativas nada mais podem ser senão feixes de atribuições 
concebidos para proporcionar a realização in concreto dos desideratos 
legais, cujo atendimento propõe-se para órgãos e agentes administrativos 
– repita-se e enfatize-se – como uma imposição à qual, de direito, não 
podem se esquivar. Segue-se que os poderes nela contidos, por definição, 
ficarão delimitados pelo necessário e suficiente ao cumprimento do escopo 
normativo, jamais podendo excedê-lo.100

 
A função administrativa gerencia atividades voltadas à satisfação 

de interesses públicos, positivados em lei como finalidades a serem alcançadas 

através do aparato estatal, excluída sua disponibilidade pelo administrador: a 

coisa pública é a coisa de todos e somente o representante da nação pode dela 

dispor, através da lei. Ao administrador cabe a obediência à lei. Nesse contexto, 

                                                      
99 KELSEN, Hans. Teoria..., p. 94. 
100 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso..., p. 87, grifo do autor. 
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não há uma distinção de base entre a administração comum e a administração 

fazendária: ambas estão submetidas à estrita legalidade (CF, Art. 37, caput), que 

especifica suas ações através da demarcação dos “deveres-poderes” alocados nas 

competências administrativas101.  

No âmbito tributário, esse pilar do direito público foi consolidado 

no Art. 141, CTN, resultando que a competência do órgão fazendário deve surgir 

sempre vinculada ao respectivo desenho legal. Nesse segmento, as atribuições do 

agente da administração tributária para proceder à transação devem ser 

delimitadas pelo legislador, que expõe na lei, os limites de (in)disponibilidade do 

crédito tributário e pode apresentar alternativas para as contraprestações 

mútuas, excluída a desvinculação de tais ditames na concretização do posterior 

ajuste.  

O Art. 171, CTN – norma de estrutura102 – dispõe a celebração da 

transação como faculdade dos sujeitos da obrigação tributária, de modo que nessa 

composição, a lei (em regra, ordinária) do ente autônomo não deve delinear uma 

atividade obrigatória nem tipificar uma competência para atividade vinculada103 

a uma detalhada previsão legal. Faculdade “consiste em possibilidade de atuação 

                                                      
101 BORGES, José Souto Maior. Prefácio. ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. XLIII: “Sabemos, 
desde ERNST FORSTHOFF (Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 3ª ed., C H Beck, München, vol 1º, 
p. 347), que toda atribuição de competência se expressa pelo modal deôntico da autorização: todas 
as funções compreendidas na outorga, nenhuma excetuada, estão autorizadas ao titular da 
competência. Não só esta função autorizativa da competência porém. Como inexiste norma de 
direito positivo com âmbito de validade ilimitado, como se fora nela abrangido um conjunto 
infinito de hipóteses, é crucial para o regime jurídico da competência determinar a sua limitação. 
Nenhuma função que não esteja compreendida na sua outorga deverá ser exercida pelo titular da 
competência (modal deôntico da proibição). Daí a síntese conclusiva de FORSTHOFF: “Jede 
Komperenczuweisung ist zugleich cine Ermõchtigung und cine Beschrdnkung” (Toda atribuição de 
competência é simultaneamente uma autorização e uma limitação)”. (Grifo do autor) 
102 Vide 1.3 Regra para o legislador. 
103 Cf. MENDONÇA, Cristiane. Competência..., p. 134: “[...] as exigências formais e materiais 
fixadas na norma de estrutura hão de ser atendidas pelo legislador, quando da produção da 
norma de comportamento, sob pena de invalidade da norma criada”. 
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jurídica que o direito reconhece na pessoa que se encontra em determinada 

situação”104. Nesse caso, a respectiva estrutura normativa apresenta o modal 

deôntico permitido, corroborando a especificidade105 da norma que admite a 

finalização de litígio tributário por transação, pois, “a função das normas 

permissivas é a de eliminar um imperativo em determinadas circunstâncias ou 

com referência a determinadas pessoas, e portanto, as normas permissivas 

pressupõem as normas imperativas”106. Assim, o Art. 171, CTN, dispõe para o 

legislador detentor da competência tributária traçar uma moldura para validar a 

opção dos sujeitos da obrigação tributária pela autocomposição na solução de 

litígio com a extinção do crédito tributário, assim substituindo a determinação 

comum para a decisão imposta por outrem. 

A lei de positivação da faculdade de dispensar receita tributária 

deve fixar o quadro externo, limítrofe para atuação administrativa e, com isso, 

estabelecer os marcos para a legalidade da integração normativa a ser efetivada 

pela Administração Fazendária em cada caso. [Também esse ponto demonstra 

que a opção por uma lei específica107 é a mais coerente com as disposições do 

CTN.].  

A normativa abstrata da transação não pode indicar com precisão 

o objeto das transigências entre as partes, já que tal conteúdo há de ser 

preenchido a partir da interação dos elementos circunstanciais com a finalidade a 

ser alcançada – conformar os interesses de cada sujeito em um litígio, de modo a 

                                                      
104 AMARAL, Francisco. Direito..., p. 202. 
105 Vide 1.2 Norma especial. 
106 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Bauru, SP: EDIPRO, 2003, p. 126, grifo do 
autor. 
107 Vide 2.2 A expressão por instrumento legal.  
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solucioná-lo com a respectiva extinção do crédito tributário. Para o administrador 

tributário, o interesse deve ser transfigurado na competência para alcançar a 

finalidade determinada em lei. Porque impossível a captura generalizante da 

variabilidade concreta, o exame dos dados fáticos e das opções para a solução da 

disputa real é matéria que ultrapassa os limites da regulação legislativa e 

adentra os atos de execução para a finalização determinada em lei, sendo, 

portanto, atribuição do administrador. Por isso, cabe ao legislador fincar os 

marcos da competência administrativa para averiguação da oportunidade e 

conveniência de um ajuste com o sujeito passivo de relação tributária litigiosa.  

E esse desenho normativo delimita o espaço para gestão 

administrativo-tributária discricionária108. A permissão legal para transação 

dispõe sobre discricionariedade por “exprimir uma possibilidade jurídica do 

exercício de competências legais para integrar definições abstratas ou concretas 

do interesse público”109. O modelo clássico da administração fazendária 

estritamente regrada pelo legislador não tem mais uma adequada 

correspondência com as exigências do controle fiscal-tributário sobre a realidade 

sócio-econômica atual110. Na complexidade contemporânea, a qualificação jurídica 

das incessantes inovações nas relações tributárias é de irrealizável assimilação 

pelo legislador que, por isso, confere atribuições para integração da regulação aos 

sujeitos da exação.  

A indicação (quiçá, extravagante) de um nicho discricionário na 

                                                      
108 Cf. KRELL, Andreas Joachim. Discricionariedade..., p. 20. 
109 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas 
reflexões sobre os limites e controle da discricionariedade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 32. 
110 Cf. CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito tributário: a função do cidadão-contribuinte na 
relação tributária. São Paulo: Malheiros, 2004, passim. 
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relação tributária está baseada na clássica distinção (por vezes, ignorada) entre 

discricionariedade e arbítrio. 

A ação discricionária preceitua a opção dentre alternativas 

previamente fixadas em lei para a melhor concretização da finalidade pública em 

face das circunstâncias reais. É enunciado unânime da doutrina 

administrativista: a competência é elemento vinculado, mesmo quando o ato (ou a 

atividade) contém um espaço de discricionariedade111. Aqui, remonta-se ao 

basilar princípio da legalidade para a Administração Pública, reforçado112 na 

seara tributária por imposição constitucional (Arts. 37, caput, e 150, I). As 

garantias constitucionais à liberdade e à propriedade privada impõem uma 

intensificação da exigência de legalidade na atividade administrativo-tributária. 

Em primeiro plano, a liberdade de disposição do patrimônio só pode ser alcançada 

pelo tributo por expresso consentimento e na medida indicada pelos 

representantes do cidadão, através da lei. Noutra perspectiva, o ente detentor do 

direito de exação só pode reclamá-lo (Art. 150, I, CF) ou dele desistir (Art. 150, § 

6º, CF) manifestando-se por sua faceta legiferante. Por isso, o iter procedimental 

de materialização da obrigação tributária e do respectivo crédito – da origem até 

a sua extinção – deve ser previamente delineado por lei, atendendo às normas 

gerais editadas por lei complementar, em atenção ao Art. 146, III, b, CF.  

                                                      
111 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade..., p. 38: “A discricionariedade, afinal, 
ela própria, é uma competência e, portanto, um poder vinculado à finalidade que dita sua 
existência.”; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na 
Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 2001, p. 80: “Com relação ao sujeito – aquele a quem a 
lei atribui competência para a prática do ato –, não existe discricionariedade. O sujeito só pode 
exercer as atribuições que a lei lhe confere e não pode renunciar a elas, porque lhe foram 
conferidas em benefício do interesse público. A competência para a prática de atos 
administrativos é fixada em lei”. (Grifos dos autores) 
112 Cf. XAVIER, Alberto. Do lançamento: teoria geral do ato, do procedimento e do processo 
tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 209-210. 
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As respectivas atribuições dos agentes fazendários são instituídas 

como competências de exercício vinculado, nos moldes dos Arts. 141 e 142, CTN: 

qualquer alteração do crédito tributário constituído ou atinente a sua 

exigibilidade só pode ser formalizada por um dos instrumentos previstos nessa lei 

nacional (Arts. 151, 156 e 175) para tal finalidade, sob pena de responsabilidade 

funcional. 

Nesse contexto, o Art. 142, CTN, fixa a regra geral da 

irrenunciabilidade administrativa ao crédito conformado através da 

materialização da hipótese normativa da obrigação tributária (Arts. 139, 140, 

CTN), ao tipificar a respectiva cobrança como atividade obrigatória e vinculada 

aos ditames da lei de eficácia complementar à Constituição. O âmago desse 

regime geral aloja previsões de implementação de competências administrativas 

discriminatórias da regra comum de exigência (unilateral) de prestações 

determinadas em lei, admitindo finalização do crédito tributário por fórmulas 

alternativas, com aberturas à discricionariedade: as disposições sobre 

compensação (Arts. 170 e 170-A), transação, remissão (Art. 172) e dação em 

pagamento em bens imóveis (Art. 156, XI). Nesse contexto, o exercício de 

competência administrativa para ação discricionária, sempre vinculado113 às 

formas e condições estabelecidas em lei, pode ser atribuído ao agente fazendário 

para decidir sobre a extinção do crédito tributário de forma exceptiva à genérica 

cobrança e conseqüente pagamento.  

Portanto, o regime jurídico para o exercício de competência 

administrativo-tributária institui uma atividade sempre vinculada aos ditames 

                                                      
113 Cf. SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios fundamentais do direito 
administrativo tributário: a função fiscal. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 30. 
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legais, o que admite, inclusive, que o legislador estabeleça como núcleo da ação 

uma faculdade, uma decisão discricionária por tal agente, dirigida pelo dever de 

alcançar a finalidade pública indicada em lei.  

 

 

3.2 Motivo 
 

 

O motivo é o pressuposto de fato ou de direito que fundamenta o 

exercício de uma competência administrativa114. Em face desse parâmetro, o Art. 

171, CTN, apresenta um litígio sobre crédito tributário como o motivo para o 

exercício da autorização de uma transação.  

 

 

3.2.1 O litígio e os meios de solução 
 

 

O litígio é categoria basilar elaborada no âmbito da teoria geral do 

direito, detalhada pela dogmática processualística e apropriada por outros ramos 

jurídicos porque é parâmetro para aplicação de suas respectivas disposições: 

assim, por exemplo, o direito tributário – regulando os tributos – previne e indica 

os critérios para solução de desavenças acerca de tal matéria. 

O estudo do litígio tem seu primeiro marco na constatação da 

natureza gregária do homem, a qual comina a interação intersubjetiva 
                                                      
114 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 
202. 
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conflituosa como acessório inevitável em sua vida. A razão, em síntese, é que 

somente através da convivência e com a cooperação dos semelhantes, o homem 

pode se beneficiar das percepções, da produção e das experiências acumuladas 

através de gerações, assim obtendo os meios necessários para atingir os 

propósitos de sua existência, desenvolvendo todo o seu potencial de 

aperfeiçoamento no campo físico, intelectual e moral115. Mas, essa inevitável 

socialização afronta a instintiva busca da preservação da singular identidade e 

embaraça a satisfação dos interesses subjetivos sobre os bens para o atendimento 

de suas necessidades, surgindo conflitos pela geração de pretensões – a exigência 

de subordinação de um interesse alheio ao interesse próprio – e resistências – não 

adaptação da subordinação de um interesse próprio ao interesse alheio116. A 

insatisfação de uma pessoa em face de outra decorre de uma pretensão resistida e 

gera o litígio117.  

A solução de litígios é objeto central da previsão e aplicação do 

direito, em sua função de instrumento de regulação e controle social118. Em 

síntese: para a realização dessa tarefa, o conflito intersubjetivo é depurado – com 

                                                      
115 Cf. CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria geral do processo. Rio de Janeiro: Forense, 
1994, p. 1-11; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Candido Rangel. Teoria geral do processo. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 19-20. 
116 BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso à justiça: um problema ético-social no plano da 
realização do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 39. 
117 Cf. CAMBI, Eduardo. Jurisdição no processo civil: compreensão crítica. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 33: “A noção mais completa de lide – tal como reconheceu Carnelutti – foi proposta no art. 
87 do seu Progetto di Codice di Procedura Civile, ficando o conceito de lide assim elaborado: [...] 
Duas pessoas estão em lide quando uma pretende que o direito tutele imediatamente o seu 
interesse em conflito com um interesse de outra pessoa e esta opõe a pretensão ou, por não opô-la, 
não a satisfaz”.  
118 LARENZ, Karl. Metodologia..., p. 261: “O Direito apresenta uma estreita relação com a 
existência social do homem; é, de acordo com a opinião geral, um conjunto de regras, em 
conformidade às quais os homens ordenam entre si a conduta, a qual pode ser avaliada de acordo 
com essas regras. É condição de todas as formas mais desenvolvidas de sociabilidade, na medida 
em que possibilita a prevenção de conflitos ou o seu arbitramento pacífico. Estes objetivos são 
conseguidos sobretudo pela instituição de vias jurisdicionais e pelas possibilidades de execução”. 

 



 
73 

a desconsideração de parte de seus elementos – e transformado na categoria 

jurídica ‘litígio’ cuja regulação está prevista no ordenamento, de modo que as 

demandas relacionadas às pretensões subjetivas são respondidas de acordo com 

normas positivadas.  

O direito admite a decisão dos litígios por obra dos próprios 

litigantes ou por um terceiro, através de autodefesa, autocomposição ou do 

processo119. A solução parcial120 do litígio pode resultar de procedimentos 

diversos: um dos litigantes impõe o sacrifício do interesse alheio (autodefesa) ou 

ambos consentem em reduzir suas pretensões (autocomposição). A 

heterocomposição do litígio advém de arbitragem privada ou do processo 

jurisdicional.  

O conceito de autodefesa expressa uma reação natural do sujeito 

lesado em seu interesse que, agindo por instinto ou por egoísmo, constrange 

outrem a satisfazer sua pretensão. Por isso, a figura é caracterizada pela 

imposição da decisão por uma das partes à outra, sem a participação de um 

terceiro (juiz) imparcial.  

Situações extremas, incomuns, perigosas (como as determinantes 

da legítima defesa ou do estado de necessidade), dificuldades ou menores 

vantagens para a utilização de outras vias (como no desforço imediato para 

defesa de posse) levam à autodefesa – inevitável em muitos casos, pelo modo 

instintivo de sua aparição.  

                                                      
119 Cf. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso, autocomposición y autodefensa. 
Contribución al estudio de los fines del proceso. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2000, p. 13; BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso..., p. 54-56. 
120 No texto, parcial significa o oposto de imparcial e não de total. Cf. CARREIRA ALVIM, José 
Eduardo. Teoria..., p. 11: “Como formas parciais de resolução dos conflitos, temos a autodefesa e 
a autocomposição, e, como forma imparcial, o processo”. 
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A autodefesa lícita não é antijurídica – já que está autorizada pelo 

ordenamento jurídico – mas, na perspectiva do agente, é a-jurídica. O homem 

surpreendido com a agressão de outro não pode ler o Código Penal (CP) para 

saber as circunstâncias que caracterizam uma legítima defesa e nelas acomodar 

sua reação! Ele repele o ataque como puder e depois o tribunal declara se ele se 

ateve ou não aos marcos traçados pelo legislador. A rejeição da vingança privada 

e a subseqüente tipificação penal do “exercício arbitrário das próprias razões”121 

evidenciam a comedida admissão da autodefesa pelo ordenamento jurídico 

contemporâneo122.  

A autodefesa é a forma mais arcaica123 para resolução de um 

conflito e a de pouca consideração jurídica, que, geralmente, trata da verificação 

(posterior) de sua existência, enquadramento e homologação judicial.  

A autocomposição indica a solução do litígio alcançada por obra 

dos próprios litigantes, excluída a decisão interposta por um terceiro imparcial. 
                                                      
121 Cf. Código Penal brasileiro, Art. 345 - Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, de 15 (quinze) dias a 1 
(um) mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único - Se não há 
emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 
122 Cf. BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Convenios y contratos administrativos: 
transacción, arbitraje y terminación convencional del procedimiento. Navarra: Aranzadi, 2004, p. 
250: “Así, cuando la entidad política en cuestión tiene suficiente fuerza (moral y coactiva) para 
imponerse a los transgresores del orden establecido, la autodefensa como medio de solución de 
conflictos es desplazada por el «principio de paz jurídica» y sólo subsiste debidamente juridificada 
en determinados supuestos expresamente previstos”. [Assim, quando a entidade política em 
questão tem suficiente força (moral e coativa) para impor-se aos transgressores da ordem 
estabelecida, a autodefesa como meio de solução de conflitos é deslocada pelo “princípio da paz 
jurídica” e só subsiste devidamente juridificada em determinadas hipóteses expressamente 
previstas.]. (Tradução nossa) 
123 Cf. KELSEN, Hans. Teoria..., p. 21-28; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada 
Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria..., p. 21; CARREIRA ALVIM, José Eduardo. 
Teoria..., p. 12-13: “Esta forma de resolução dos conflitos é apontada como a mais primitiva, 
quando ainda não existia, acima dos indivíduos, uma autoridade capaz de decidir e impor a sua 
decisão aos contendores, pelo que o único meio de defesa do indivíduo (ou do grupo) era o emprego 
da força material ou força bruta contra o adversário para vencer a sua resistência. [...] Como até 
hoje falta um poder supra-estatal capaz de impor, pela força, as próprias decisões aos Estados 
(soberanos), a extrema ratio para resolver os conflitos entre os países é a guerra, isto é, o recurso à 
violência armada”. (Grifo do autor) 
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Contraposta à autodefesa, este instrumento é um modo mais evoluído de resolver 

os litígios, porém, em termos gerais, a autocomposição ainda pertence à esfera 

das decisões parciais, com a desvantagem da subjetividade na análise do litígio, 

pela imersão das partes no conflito. Por isso, enquanto o desenvolvimento da 

autodefesa é a-jurídico, o da autocomposição é plena e conscientemente jurídico, 

independentemente das causas internas que conduzem os litigantes a concretizá-

la. 

Sob uma perspectiva externa, a autocomposição aparece como 

uma manifestação altruísta pelos atos de renúncia ou reconhecimento a favor do 

adversário: por exemplo, A desiste de reclamar o pagamento de seu crédito ou B 

concorda em pagar a quantia devida. Observada em seu âmago (o humor 

catalisador da solução concertada), as causas podem variar: desigualdade 

econômica entre os sujeitos, abusos processuais cometidos pelos litigantes de má-

fé, a lentidão e o custo do procedimento, os artifícios ou a influência de uma das 

partes ou de seu patrocinador, a desacertada condução do pleito etc., levam à 

autocomposições que são, em verdade, rendições, nas quais a decisão “altruísta” é 

imposta pelo opoente. Dessa maneira, com freqüência, a autocomposição oculta 

ou dissimula genuínos atos de autodefesa e a concordância com o adversário 

resulta da falta de resistência do renunciante – ainda quando lhe sobrem 

argumentos para prosseguir na contenda. Portanto, entre as causas e o 

fundamento jurídico da autocomposição pode mediar uma cesura – por faltar a 

espontaneidade do sacrifício (“autocomposição” resignada ou coagida) ou porque o 

sacrifício não é altruísta na realidade (“autocomposição” falsa ou aparente)124. A 

                                                      
124 Cf. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso..., p. 78-79. 
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existência de vício, que afeta o consentimento no primeiro caso e que pode 

encerrar o dolo ou o engano no segundo, deveria originar a nulidade da 

autocomposição, porém, a falta de regulação suficiente das figuras 

autocompositivas deixa a solução do problema para a interpretação judicial, que 

pode ter divergências. 

A atitude altruísta para a solução autocompositiva pode vir do 

agressor (de quem deduz a pretensão), do agredido (de quem se opõe à mesma) ou 

de ambos, quando são feitas concessões mútuas, mais ou menos equilibradas. As 

duas primeiras espécies são unilaterais: o atacante renuncia ou desiste; o atacado 

se conforma ou reconhece a pretensão de seu opositor. A manifestação bilateral é 

a transação.  

As três expressões da autocomposição podem ser alcançadas 

através da mediação – figura na qual um terceiro interventor assiste às partes 

disputantes, ajudando na comunicação, neutralizando emoções e formando opções 

para a solução parcial –, da conciliação, pela qual o funcionário aconselha ao 

pretendente que renuncie, ao pretendido que concorde ou a ambos que transijam 

e por negociação, direta ou através de mandatários com formação técnica 

especializada na matéria litigiosa e/ou na composição de litígios125.  

A desistência é a forma de autocomposição que surge por ato 

unilateral do atacante, que renuncia à pretensão litigiosa ou, quando já deduzido 

o processo, ao pedido formulado em sua demanda (como é também o pleito do 

demandado em sua reconvenção). É importante distinguir a renúncia à pretensão 

da desistência de direito e/ou do processo. Em termos científico-processuais, a 

                                                      
125 Cf. BEZERRA, Paulo Cesar Santos. Acesso..., p. 79-83; BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. 
Convenios..., p. 251. 
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desistência a direito implica seu anterior reconhecimento por sentença, o que não 

existe na circunstância em que o demandante renuncia à pretensão. A desistência 

de um processo não implica a solução de um conflito, já que a demanda pode ser 

proposta novamente126.  

A anuência é o reverso da desistência, já que implica a 

submissão da parte ofendida à pretensão dirigida contra ela.  

A transação é o convênio entre as partes, supondo sacrifícios ou 

concessões mútuos: se é um só dos litigantes quem cede ou concorda, haverá 

desistência ou reconhecimento (parciais ou totais). Mas a reciprocidade não 

implica em igualdade nos sacrifícios consentidos e, junto à transação cem por 

cento equivalentes (A reclama 1000 e concorda em receber 500), existe a 

transação-desistência (A recebe 250) e a transação-reconhecimento (B concorda 

em pagar 750)127.  

A transação é um instrumento de dupla eficácia: no plano 

material, soluciona as obrigações duvidosas ou litigiosas e, na perspectiva formal, 

enseja a extinção da relação jurídica processual128. Por isso, enquanto a 

dogmática processualística investiga sua utilização para solução dos litígios 

jurisdicionalizados, confrontando-a com o processo e com as formas de autodefesa, 

para boa parte dos jus-civilistas é um contrato129. Em todo caso, assim como são 

                                                      

 

126 Cf. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso..., p. 83-84.  
127 Cf. Ibidem, p. 91.  
128 Cf. KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem: conceitos e pressupostos de validade de acordo 
com a lei 9.307/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 39. 
129 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 
(V. III: Contratos), p. 507: “O Código Civil de 1916 inseria a transação na Parte Geral das 
Obrigações, como um dos seus efeitos, e qualificada como modalidade de extinção das relações 
obrigacionais, sem pagamento. Ao elaborar o Projeto de Código de Obrigações de 1965 entendi 
alterar-lhe a colocação, tal como o fizeram o Código Civil Francês e o Código Civil Italiano de 
1942. Atendendo a que na transação há uma dupla manifestação de vontade, preferi capitulá-la 
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distintos o litígio e o processo (instrumento para decisão do litígio), também, a 

transação em si (veículo) pode ser contraposta ao seu resultado (meta)130.  

Na perspectiva processual, a transação pode ser estudada como 

um meio para solução de litígios ou como modo de concluir o processo, já que pode 

haver forma(s) de autocomposição à margem do processo e o processo pode ser 

encerrado sem pronunciamento sobre o litígio.  

O litígio deve ser considerado aberto desde o marco do não-

cumprimento de uma obrigação, independentemente do recurso imediato (ou não) 

ao processo, ou a partir de uma interpelação – que pode ser a-processual – de um 

litigante a outro. Assim, a autocomposição pode ser: a) extraprocessual: surge 

como forma pré-processual se, posteriormente, sua eficácia é discutida em juízo – 

sua existência e validez são opostas como exceção pela parte a quem interessa 

invocá-la; b) intraprocessual: a solução é formada a partir da conciliação pelo 

julgador, que não decide o litígio, mas, tão-somente, homologa a decisão das 

partes; c) pós-processual: afeta a execução (singular ou coletiva) da sentença, 

desde a renúncia total do credor até concessões, mudanças ou acordos de alcance 

menor ao âmbito estabelecido na coisa julgada131.  

As três espécies de autocomposição requerem que o litigante 

                                                                                                                                                                      
entre os contratos, e, como tal, desloquei-a para o campo destes. O nosso Código, acolhendo minha 
orientação, assim também procedeu. Eis porque figura aqui a transação na tipologia contratual. 
Embora haja acentuada tendência para imprimir ao vocábulo transação variada conotação 
semântica, estendendo-a a qualquer negócio jurídico, em verdade, e na sua acepção técnica tem 
sentido específico. Designa um determinado negócio jurídico, de cunho contratual, que se realiza 
por via de um acordo de vontades, cujo objeto é prevenir ou terminar litígio, mediante concessões 
recíprocas das partes (Código Civil, art. 840)”. (Grifo do autor) [Sobre as variadas qualificações da 
transação pela dogmática do direito privado, ver: FARATH, George Ibrahim. Contribuição à 
análise dogmática da transação. Dissertação (Mestrado em Direito) – Departamento de 
Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003, p. 51-79.] 
130 Cf. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso..., p. 92.  
131 Cf. Ibidem, p. 81; CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria..., p. 16.  
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possua a faculdade de disposição sobre o objeto regulado pelo direito material, 

cujo sacrifício permita a solução do conflito pendente. Assim, quando se trate de 

direitos indisponíveis ou de hipóteses em que o legislador impõe a via processual 

para a verificação judicial da atividade subjetiva (por exemplo, o divórcio por 

mútuo consentimento), a autocomposição deve ser excluída132. 

A última etapa na mutação histórica dos meios para solucionar os 

litígios é a instituição da decisão por um terceiro imparcial: o árbitro e, 

posteriormente, o juiz estatal. A vantagem da heterocomposição sobre os 

instrumentos anteriores decorre da análise objetiva efetuada pelo terceiro 

imparcial, alheio às paixões despertadas pelo conflito. 

Em sentido amplo, a arbitragem é o ajuste das partes para a 

solução de um litígio por um terceiro que não esteja investido nas funções de 

magistrado estatal. Assim, a diferença entre sentença arbitral e judicial estaria 

na confiança que preside a escolha dos árbitros pelas partes.  

A arbitragem é a opção legal à proibição da autotutela sobre 

direitos disponíveis133. Trata-se de exercício de função jurisdicional especial, 

decorrente de dispositivo legal – Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. A 

submissão das partes ao laudo arbitral é imposição da lei e não ato volitivo: é a 

própria lei que estabelece as matérias e situações que podem ser resolvidas pela 

arbitragem – se as partes assim optarem. Procedimentos com obrigatória 

participação do Ministério Público ou de jurisdição voluntária não podem ser 

submetidos à arbitragem.  

A arbitragem pode apresentar a decisão pelo direito ou pela 
                                                      
132 Cf. ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso..., p. 80. 
133 Cf. KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem..., p. 22-23. 
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eqüidade, quando julga o litígio sem consideração às formas e regras de direito 

vigente, atendendo aos interesses das partes – por exemplo, especificados em 

contrato ou aos usos e costumes comerciais. 

A arbitragem é jurisdição especial porque não tem executividade 

própria, dependendo da jurisdição estatal neste ponto134. A sentença arbitral 

implica uma obrigação [legal!] dos órgãos estatais de executá-la.  

Porque a arbitragem decorre de ato volitivo dos litigantes, o 

processo jurisdicional lhe é confrontado como uma arbitragem obrigatória.  

A resolução jurisdicional surge como o meio que oferece maiores 

probabilidades de resposta segura às contendas relevantes, pela imparcialidade 

do julgador, pela submissão de todo o procedimento às regras previamente 

determinadas e pela coerção à disposição da estrutura jurídico-estatal. A 

pacificação pode ser alcançada pela imposição coativa da decisão em face de 

eventual desobediência ou descumprimento por parte dos contendores, de modo 

que a soberania do Estado justifica seu monopólio da jurisdição sobre os 

litígios135. 

A sistematização inicial da categoria jurídica ‘processo’, foi 

elaborada com base nesta função instrumental de decisão de litígios. Constatada 

a imanência do conflito à coexistência humana, sua eliminação não é factível, 

voltando-se a atenção à prevenção e/ou solução jurídica célere. Nesse sentido, o 

instrumento mais eficaz para a pacificação das contendas foi reestruturado para 

aplicação direta à própria convivência intersubjetiva. A evolução dos estudos 

                                                      
134 Cf. KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem..., p. 26-34. 
135 Cf. CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Teoria..., p. 17-19. 
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sobre jurisdição e a inauguração do Estado de Direito – com a constante136 

análise teórica e jurisprudencial sobre o devido processo legal – transfiguraram o 

papel do processo para tutelar os direitos individuais fundamentais.  

A cláusula due process of law não indica somente a tutela processual 
como à primeira vista pode parecer ao intérprete menos avisado. Tem 
sentido genérico, como já vimos, e sua caracterização se dá de forma 
bipartida, pois há o substantive due process e o procedural due process, 
para indicar a incidência do princípio em seu aspecto substancial, vale 
dizer, atuando no que respeita ao direito material, e, de outro lado, a 
tutela daqueles direitos por meio do processo judicial ou 
administrativo.137

 
Com isso, de ferramenta para solução de litígios, o processo passa 

a ser forma de exercício de poder138. O devido processo legal é o critério de 

contenção dos poderes alocados nas funções estatais para o exercício das 

competências outorgadas pelo ordenamento jurídico. O Poder Judiciário tem por 

missão principal dizer o direito e o processo (civil, penal, trabalhista) deve ser o 

meio de realizar essa função jurisdicional de maneira ordenada e dentro de certo 

limite de tempo. A atividade legiferante do Legislativo obedece a um processus 

específico, que vai desde o projeto até a publicação e a sanção dos veículos 

normativos. O Executivo trata de aplicar a lei e, para tanto, também obedece a 

um rito ordenado: o processo administrativo é, em realidade, um modus 

                                                      
136 DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio. Direito..., p. 32-33: “O conteúdo substantivo de due 
process é, pois, e deve continuar, insuscetível de confinamentos conceituais, que o esvaziariam de 
seus significados mais fecundos. [...] Due process não pode ser aprisionado dentro dos traiçoeiros 
lindes de uma fórmula [...] due process é produto da história, da razão, do fluxo das decisões 
passadas e da inabalável, confiança na força da fé democrática que professamos. Due process não 
é um instrumento mecânico. Não é um padrão. É um processo. É um delicado processo de 
adaptação que inevitavelmente envolve o exercício de julgamento por aqueles a quem a 
Constituição confiou o desdobramento desse processo”. (Grifo do autor) 
137 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios..., p. 37. 
138 NOGUEIRA, Alberto. Os limites..., p. 58: “No último quartel deste século, todavia, verifica-se, 
cada vez com maior nitidez, que o processo se volta para a concretização dos direitos da pessoa 
humana, não mais como mero instrumento do Estado, mas como arma, por excelência, da 
cidadania ativa, que se volta contra o próprio Estado para limitá-lo e dirigi-lo. Nessa perspectiva, 
o processo surge como instrumento de cidadania, elevando-se sobre o Estado e as instituições 
sociais, políticas e econômicas como meio de realização dos direitos da pessoa humana”. 
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procedendi específico da Administração Pública139. 

O devido processo legal é critério de regulação da prática estatal, 

assim, demarcando tópicos para o controle jurídico do poder de exigir tributos. 

 

 

3.2.2 A materialização da obrigação tributária  
 

 

A aparição do Estado Democrático resulta em descerramento 

conceitual e ambiental para práticas colaboracionistas entre o Particular e a 

Administração Pública. A clássica imposição de soberania estatal através de atos 

administrativos transfigura-se em atividade processual com demarcação explícita 

para a manifestação privada140. Na atividade fazendária, essa (re)novação de 

papéis incita a adaptação de uma relação tributária impositiva entre um sujeito 

ativo e um passivo – dependente, em grande parte, de impulso da autoridade – 

para uma prática de gestão e controle de atos jurídicos regulados pela lei para 

                                                      
139 HARGER, Marcelo. Princípios constitucionais do processo administrativo. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001, p. 48-49: “Isso significa dizer que pode ser identificado um núcleo comum 
de processualidade, a partir do qual surgem as diferenças. A diversidade decorre da 
particularidade de cada uma das funções que o fenômeno processual tem por objetivo expressar. É 
que o processo expressa o modo de exercício da competência e é natural que as diferentes funções 
estatais incutam no processo, pelo qual se revelam, um pouco de seu modo de ser. Esse distinto 
modo de ser consiste na finalidade diversa que cada um dos poderes estatais tem por objetivo 
atender. De fato, embora a estrutura seja bastante similar, a finalidade do fenômeno processual é 
distinta conforme a função estatal que esteja sendo exercida”. 
140 Cf. PAREDES, Maria Virginia; CONDE, Tristan Oscar. Procedimientos sustitutivos de la 
ejecutividad en el derecho tributario argentino. Instituto de Estudios de la Finanzas 
Públicas Argentinas – Monografias. Disponível em <www.iefpa.org.ar/criterios_digital/ 
monografias/paredes_conde.pdf>. Acesso em 02 de agosto de 2005, p. 23: “Sin lugar a duda, es una 
condición sine quanon la participación del ciudadano para la aplicación y sentido de las normas, 
punto este fundamental para el llamado deber de colaboración para la eficacia general del 
sistema. Ello facilita la gestión incorporando sine die la actuación de los ciudadanos, pero de 
ninguna forma existe pacto alguno”. [A participação dos cidadãos na aplicação e compreensão de 
sentido das disposições normativas (dever de colaboração) é fundamental para a eficácia do 
sistema, mas não implica em pacto.]. (Tradução nossa) 
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efetivação direta pelos sujeitos (público e privado). Nesse contexto, o tributo é 

obrigação decorrente da lei141 (democrática) e não mais da exigência do Fisco. Os 

atos do contribuinte não são atos administrativos, mas têm a eficácia jurídica 

atribuída pelo ordenamento tributário. O contribuinte deixa de ser vítima-

litigante e passa a co-autor da atividade administrativa fiscal, dividindo a 

responsabilidade por ela com a Administração142, pois “a legalidade tributária é 

princípio de mão dupla que obriga também o contribuinte, proibido de abusar do 

planejamento fiscal e de praticar a elisão ilícita”143. 

No Estado Democrático de Direito, o exercício do poder tributário 

deve ser concretizado através de um processo adequado à garantia dos direitos 

subjetivos do contribuinte pela efetivação dos princípios e normas regentes da 

espécie144, asilados sob a exigência de legalidade estrita. Mesmo antes145 da 

expressa constitucionalização de 1988 (Art. 5º, LV), o ordenamento jurídico já 

incutia processualidade à atividade tributária em sua amplitude, assegurando o 

contraditório e a ampla defesa em demanda administrativa ou judicial, através 
                                                      
141 TÔRRES, Heleno. Direito..., p. 67: “A obrigação tributária decorre sempre da vontade 
constitucional, expressa por leis emanadas dos respectivos órgãos legislativos”. 
142 Cf. CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito..., p. 31-33. 
143 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2005, (V. II: Valores e princípios constitucionais tributários), p. 401. 
144 ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. 118: “A cobrança de tributos é atividade vinculada 
procedimentalmente pelo devido processo legal, passando a importar quem pratica o ato 
administrativo, como e dentro de que limites o faz, mesmo que – e isto é o essencial – não haja 
regra expressa ou a que seja prevista estabeleça o contrário. A exigência do devido processo legal 
atua precipuamente para criar meios de protetividade ao contribuinte desamparado por regras 
jurídicas específicas”. 
145 FURTADO, Antônio Carlos. Transação tributária: extensão e limitações. Revista Forense. 
Rio de Janeiro: Forense, v. 276, a. 77, out./dez., 1981, p. 40: “Mas, antes mesmo da Emenda 
Constitucional n. 7/77, a existência dos tribunais administrativos (sem poder jurisdicional - CEF - 
153, § 4º), que data de 1924, quando o D. n. 16.580, de 4.9.1924, instituiu o primeiro Conselho de 
Contribuintes do Imposto de Renda, já existia o litígio ou contencioso administrativo, encontrando 
respaldo nas várias normas que criaram ditos órgãos a partir dali, inclusive, visando pôr cobro aos 
abusos do poder contra o contribuinte. Tanto que, seguindo o precedente, o D. leg. n. 5.172/27, 
autorizou a criação do Conselho de Contribuintes para os demais tributos, procedimento seguido 
pelos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro”. 
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de regulamentos específicos146. Como todas as etapas da tributação estão 

previamente147 indicadas na lei, a concretização processual da exação é garantia 

de postura ativa pela participação do contribuinte na definição de seu dever 

obrigacional. 

A constituição do crédito tributário pelo lançamento – 

competência exclusiva da autoridade fazendária (Art. 142, CTN) – é uma das 

modalidades admitidas pelo ordenamento, mas certos atos do Particular recebem 

do direito tributário positivo tal eficácia constitutiva. A prática contemporânea 

usual é da arrecadação privada dos tributos, com a participação efetiva do 

Particular – que calcula e paga o valor devido sem interferência administrativa – 

observando-se um diminuto campo para constituição de crédito tributário pelo 

lançamento. Assim, a gestão atual da arrecadação refere-se, primordialmente, a 

créditos tributários constituídos por atos jurídicos do Particular e, em menor 

escala, pelo lançamento administrativo148. Essa constatação não destrói o 

arcabouço científico da impositividade e exigibilidade do tributo, mas, tão-

somente, ratifica-o, na medida em que o descumprimento dos deveres impostos 

pelo ordenamento ao Particular impulsiona a atividade administrativa (e/ou 

judiciária) para a materialização da exação, acrescida da aplicação de sanção 

prevista para o caso.  

                                                      
146 Como, por exemplo, o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972, que rege o processo 
administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o de consulta 
sobre a aplicação da legislação tributária federal. 
147 TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 44: “A cobrança de tributos, na atualidade, 
justifica-se como relação jurídica entabulada a partir de categorias do direito constitucional, 
estando subordinados os seus partícipes, Estado e contribuintes, à demarcação dos limites do 
poder e exercício dos direitos correlatos”. 
148 Cf. CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito..., p. 97-101; COSTA, Alcides Jorge. Da 
extinção das obrigações tributárias. São Paulo: [s.n.], 1991, p. 15. 
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Os atos praticados pelo Particular têm sua eficácia constitutiva149 

regulada pelo ordenamento tributário brasileiro na figura denominada 

“lançamento por homologação” (Art. 150, CTN) e no depósito judicial suspensivo 

da exigibilidade de tributo não sujeito a lançamento (Art. 151, III, CTN). A 

coerência entre a prática percebida e os efeitos a ela (há muito)150 atribuídos pelo 

ordenamento jurídico reclamam uma interpretação atualizada do direito positivo. 

A clássica doutrina da exclusividade do lançamento para a constituição do crédito 

demanda a utilização de “ficções” – lançamento implícito, tácito, provisório, por 

homologação, autolançamento – na tentativa de enquadrar os atos jurídicos do 

Particular em dispositivos de interpretação petrificada em teorias construídas ou 

regras positivadas em outras eras. Nesse sentido, a designação “lançamento por 

homologação” é vista como ilógica e inadequada à finalidade do dever regido pelo 

Art. 150, CTN. Os atos jurídicos do obrigado tributário – cálculo, pagamento, 

documentação e informação – não se reportam ao lançamento porque esse é da 

competência exclusiva do agente estatal (Art. 142, CTN). A posterior (e eventual) 

homologação recai sobre essa execução privada de atos jurídicos especificados em 

lei como deveres inseridos na obrigação tributária. A verificação pela 

                                                      
149 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 434. 
150 A percepção sobre a inexistência de um liame ontológico entre o lançamento e a constituição do 
crédito tributário foi projetada sobre a sistematização inaugural para nosso direito tributário 
positivo. Cf. SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto..., p. 46: “DOS TRIBUTOS QUE NÃO 
DEPENDEM DE PRÉVIO LANÇAMENTO: Art. 175. Quanto aos tributos, cuja legislação não 
preveja expressamente o prévio exercício, por parte da autoridade administrativa, da atividade 
referida no art. 168 ou atribua êsse exercício, no todo ou em parte, ao próprio contribuinte ou a 
terceiro, o crédito tributário considera-se definitivamente constituído, nos têrmos e para os efeitos 
do art. 171, com a notificação regularmente feita ao contribuinte ou seu representante, da 
concordância da autoridade administrativa competente com a atividade exercida pelo próprio 
contribuinte ou pelo terceiro legalmente obrigado ao seu exercício. Parágrafo único. Equipara-se 
às hipóteses previstas nas alíneas II e III do art. 174, para o efeito de justificar o lançamento de 
ofício, a verificação feita pela autoridade administrativa competente, a qualquer tempo, salvo 
prescrição, da omissão ou inexatidão do exercício da atividade a que se refere êste artigo, por 
parte do contribuinte ou do terceiro legalmente obrigado ao seu exercício”. 

 



 
86 

Administração Fazendária de erro(s) nos atos do contribuinte é que deve efetivar 

o lançamento nos moldes do Art. 142. Nesse sentido, a assimilação pelo direito 

positivo desta interpretação acerca da real eficácia (Lei Complementar nº 118, de 

09 de fevereiro de 2005, Art. 3º) resulta na expressa declaração acerca da extinção 

do crédito tributário ocorrer no momento do pagamento antecipado, no caso de 

tributo sujeito a “lançamento por homologação” (principalmente151, para 

demarcar o termo inicial do prazo para o pedido de restituição de pagamento 

indevido).  

 

 

3.2.3 A relação tributária multiforme 
 

 

A materialização da relação tributária ocorre por procedimentos 

diversos, em razão da variabilidade de fatos e das atitudes dos sujeitos 

enquadrados pela norma impositiva, de modo que as funções designadas e os 

objetivos pretendidos em cada circunstância demandam processamentos 

específicos.  

A atividade tributária reveste assim, via de regra, a natureza de uma 
atividade processual, de um procedimento, posto traduzir-se numa 
sucessão disciplinada de atos tendentes à manifestação de uma vontade 
funcional em que consiste o ato de aplicação concreta da lei. Deste modo 
se coordenam sistemática e coerentemente os conceitos de função, 
atividade e procedimento tributário. Tenha-se ainda presente que o 

                                                      
151 MELO, José Eduardo Soares de. Curso de direito tributário. São Paulo: Dialética, 2005, p. 
314: “Este preceito objetiva fixar – como termo inicial do prazo de prescrição da restituição de 
tributos – a data do seu pagamento (que seria considerada como momento da extinção do crédito 
tributário); desconsiderando a data da homologação (expressa ou tácita), que ocorre em momento 
posterior. Na análise do preceito (editado em 9.2.05 e com eficácia a partir de 10.6.05) não tem 
cabimento (lógico, jurídico e moral) determinar o sentido da expressão “extinção do crédito 
tributário”, como sendo o momento do pagamento antecipado, procurando conferir interpretação a 
texto (art. 168, 1, do CTN), editado há quase vinte anos atrás (25.10.66).” 
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155 Cf. CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p. 85; 
DALLA PRIA, Rodrigo. Op. cit., p. 53-54.  

154 Para tanto, o instrumental indicado pela processualística é variado em função do estágio de 
materialização da obrigação tributária. Cf. DALLA PRIA, Rodrigo. O processo de positivação da 
norma jurídica tributária e a fixação da tutela jurisdicional apta a dirimir os conflitos havidos 
entre contribuintes e fisco. In: CONRADO, Paulo Cesar (Coord.). Processo tributário 
analítico. São Paulo: Dialética, 2003, p. 67-70. 

153 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 44. 

Direito Tributário não conhece apenas um modelo de procedimento antes 
existem diversos tipos de procedimento, consoante a natureza de 
atividade a que respeitam. Assim, ao lado do procedimento 
administrativo de lançamento, que visa preparar a prática do ato 
administrativo de lançamento, temos o procedimento administrativo de 
aplicação de penalidades, que visa praticar o ato administrativo de 
aplicação de norma penal tributária, o procedimento de arrecadação e 
cobrança, que visa não já à preparação da vontade da Administração 
fiscal, mas à execução dos direitos declarados e o procedimento de 
fiscalização, pelo qual se exerce a atividade de polícia fiscal, 
independentemente de casos individualizados. São também tipos de 
procedimentos administrativos tributários especiais o procedimento de 
consulta, o procedimento de restituição, ressarcimento e compensação, o 
procedimento de reconhecimento de benefícios fiscais, o procedimento de 
parcelamento de débitos, o procedimento de representação para fins 
penais, etc.152

 
A atividade tributária multifacetada não acarreta litígio 

necessariamente. O conflito é juridicizado através de reação de oposição do sujeito 

passivo em face de exigência tributária do ente estatal – seja em sua faceta de 

legislador, seja como gestor da arrecadação153. Tal resistência pode se manifestar 

em momentos diversos do processamento da materialização da obrigação 

tributária, sempre pode ser examinada através de feito judicial154 e, dependendo 

do caso, em processo administrativo – sói resultando na suspensão da 

exigibilidade do crédito: CTN, Art. 151, III, IV, V. O iter segmentado da atividade 

relativa à materialização da obrigação tributária, no estágio atinente à 

constituição do crédito (com a aparição de litígios), pode ser ilustrado através de 

esquematização de suas etapas155: 

 
152 XAVIER, Alberto. Do lançamento:..., p. 117, grifo do autor. Ver também: MARINS, James. 
Direito processual tributário brasileiro: administrativo e judicial. São Paulo: Dialética, 2003, 
p. 26. 
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 Diagrama 1: Litígio(s) na materialização da obrigação tributária  
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Na materialização da obrigação tributária, o litígio pode surgir 

pela oposição do sujeito passivo ao produto do exercício da competência 

constitucional – a lei de positivação da hipótese de incidência. A atividade 

legislativa de edição da normativa de previsão abstrata da incidência tributária – 

lei de instituição ou modificação da exação – pode ser impugnada através de 

processo jurisdicionalizado por ação declaratória (de inexistência de 

obrigação/relação jurídico-tributária), visando impedir o advento da obrigação 

tributária e/ou a constituição do crédito tributário156. Nesse intermédio, o cerne 

do litígio deve ser a discussão sobre defeito ou vício demonstrável no produto da 

atividade legiferante (inconstitucionalidade formal – incompetência – ou material 

– violação a direito fundamental). A tutela jurisdicional deve ser dirigida para 

declarar a (in)validade da lei de positivação da hipótese de incidência e da 

conseqüente (im)possibilidade jurídica de constituição do crédito tributário – seja 

pelo lançamento da autoridade administrativa, seja por ato do contribuinte, em 

função do tributo específico. A jurisdicionalização desse litígio através de 

mandado de segurança preventivo pode ter o pedido de tutela julgado 

improcedente pela inadequação da ação mandamental contra lei em tese, se não 

houver a comprovação prévia e específica do dano potencial a ser suportado pelo 

 
156 Cf. DALLA PRIA, Rodrigo. O processo..., p. 60-61; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso 
de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 678: “O procedimento 
administrativo exige lançamento prévio, mesmo nos casos sujeitos a lançamento por homologação, 
pois não se pode suscitar a revisibilidade de ato administrativo inexistente. Mas, no caso do 
controle jurisdicional, o mandado de segurança pode ser preventivo, com liminar garantindo o 
direito de não pagar, especialmente nos casos de tributos sujeitos a pagamento sem prévio exame 
da autoridade administrativa, pois a satisfação do crédito na espécie decorre da lei (e a mora 
também), comprovando-se mais uma vez que o lançamento não é condição necessária para o 
pagamento do crédito tributário. Pode ser que sim, pode ser que não. Na hipótese de liminar em 
mandado de segurança preventivo, não se pode sequer dizer que o lançamento ocorreria com a 
homologação do pagamento, porque o juiz declara que este último não deve ser feito, pois a 
cobrança, a teor da própria lei, é indevida (embora na visão do Fisco haja lei válida, fato gerador, 
crédito e dia certo para pagar, sob pena de autuação ex officio, de resto, a causa de pedir do writ 
preventivo)”. 
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impetrante. 

A exação é processada pela positivação das competências 

tributárias por cada ente tributante para consubstanciar a obrigação tributária, 

como conseqüência do fato gerador, por ato jurídico157 do sujeito passivo ou pelo 

posterior lançamento administrativo.  

No interregno anterior à constituição do crédito tributário, o 

sujeito passivo pode instaurar um litígio, com a apresentação de consulta158 sobre 

aplicação da legislação atinente a sua situação. A demanda do sujeito passivo 

decorre de dúvidas sobre a norma de regência de determinada circunstância e a 

resposta para o questionamento é atribuição exclusiva da Administração 

Fazendária, em função do liame entre a questão litigiosa e a constituição do 

crédito tributário e os respectivos acessórios. A consulta recebe tratamento 

específico em cada ordenação, mas é regra comum159 a suspensão de 

procedimentos fiscais atinentes à circunstância discutida até a publicação da 

resposta, pois esse ato administrativo direciona a posterior atividade dos sujeitos 

tributários. 

A notificação do lançamento ao sujeito passivo abre a 

oportunidade para uma atitude (dentre três possíveis): concordância, silêncio ou 

discordância – instaurando litígio sobre crédito tributário, nessa circunstância, a 

ser resolvido em processo administrativo ou judicial, conforme a via utilizada na 

 
157 Cf. CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito..., p. 97. 
158 Por exemplo: no âmbito federal, o processo administrativo de consulta é regido pelos 
dispositivos do Decreto nº 70.235/1972, Arts. 46 a 53, e Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 
Arts. 48 a 50; no Município de Recife, Lei municipal nº 15.563, de 27 de dezembro de 1991, Arts. 
208 a 210. 
159 Por exemplo: no Estado do Rio de Janeiro – Decreto-lei nº 05, de 15 de março de 1975, Art. 
280; no Município de Curitiba – Lei Complementar nº 40, de 18 de dezembro de 2001, Art. 113, 
Parágrafo único. 
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manifestação do opositor.  

A concordância (tácita, com o pagamento do valor cobrado) 

manifesta a adesão do obrigado ao dever legal, resultando na satisfação da 

prestação exigida e extinção da obrigação. 

O silêncio do contribuinte, que, no prazo adequado, sonega 

resposta à notificação do lançamento tem efeitos peculiares a cada um dos 

ordenamentos do processo administrativo-tributário dos entes tributantes. Um 

grupo160 toma a atitude omissiva como rejeição à via administrativa: nesse 

modelo, o litígio não é instaurado, a declaração de revelia impulsiona o feito para 

a cobrança administrativa do crédito fazendário e, posteriormente, para a 

inscrição na dívida ativa, tornando o crédito tributário líquido, certo e exigível 

(CPC, Art. 586), através de processo judicial instaurado pela execução fiscal. Em 

outros ordenamentos161, o julgador administrativo deve avaliar o lançamento 

não-impugnado para atestar sua legalidade, antes da cobrança. Nessa 

conjuntura, o silêncio do contribuinte faz presumir162 o litígio e requer a ação 

administrativa propensa à finalização do processo administrativo163, seja pela 

decisão sobre (in)validação do lançamento para (eventual) extinção da obrigação, 

seja pela inscrição na dívida ativa do crédito tributário consolidado no exame 

administrativo. 

A impugnação do contribuinte ao lançamento notificado 

 
160 Por exemplo: União Federal – Decreto nº 70.235/1972, Art. 21; Alagoas – Lei nº 4.418, de 27 de 
dezembro de 1982, Art. 141 (com redação da Lei nº 5.983, de 19 de dezembro de 1997, Art. 1º); 
Município de Curitiba – Lei Complementar nº 40/2001, Arts. 94 e 97.  
161 No Estado de São Paulo – Lei nº 10.941, de 25 de outubro de 2001, Art. 29; Município de Recife 
– Lei nº 15.563/1991. 
162 Cf. CONRADO, Paulo Cesar. Processo tributário..., p. 104.  
163 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 317. 
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anuncia o litígio e abre oportunidades para efetivação das garantias 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa em face da exigência 

tributária, na instância escolhida pelo sujeito passivo.  

Nesse contexto, a escolha pela via administrativa transfigura o 

procedimento em processo administrativo-tributário164, admitindo o controle 

de estrita legalidade do lançamento exigida constitucionalmente (Arts. 37, caput, 

e 150, I), com o exercício do poder-dever de autotutela imposto pelo ordenamento 

jurídico, destituído de natureza jurisdicional, já que a jurisdição, no sistema 

brasileiro, é atribuição reservada aos integrantes do Poder Judiciário no exercício 

de suas funções típicas e ao Senado Federal, no julgamento do Presidente da 

República por crime de responsabilidade165. 

O processo administrativo-tributário tem uma decisão de primeira 

instância, prolatada por um único agente público ou por colegiado, enquanto a 

decisão de segunda instância é exarada por um colegiado. Observando-se a 

estrutura orgânica dos entes tributantes brasileiros, constata-se que os 

julgadores no processo administrativo-tributário – principalmente, os que 

formam a primeira instância – são funcionários integrantes dos quadros da 

fiscalização fazendária que, momentaneamente, exercem a função julgadora com 

exclusividade. A exceção conhecida aparece no Estado de Pernambuco, onde os 

órgãos julgadores são integrados por titulares de cargos estruturados em carreira 

diferenciada166, afastando os agentes da fiscalização da decisão do processo 

 

 

164 Por exemplo: União Federal – Decreto nº 70.235/1972, Art. 14.  
165 Cf. NERY JUNIOR, Nelson. Princípios..., p. 78. 
166 PERNAMBUCO (Estado). Constituição (1989). Disponível em <http://www.pernambuco.gov.br 
/frames/index_constituicao.htm>. Acesso em 10 de janeiro de 2006, Art. 247. Os órgãos julgadores 
administrativos, com organização e funcionamento disciplinados em lei, serão integrados por 
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administrativo-tributário167. Dessa forma, os julgadores do processo 

administrativo-tributário analisam as autuações efetuadas por seus pares, 

mesmo na segunda instância, já que os tribunais administrativos de tributos são 

formados a partir da representação paritária entre os delegados da Fazenda 

Pública e os representantes dos contribuintes. Por essa característica, o julgador 

administrativo distingue-se do juiz integrante do Poder Judiciário porque a este é 

imputado o dever de absoluta imparcialidade, de modo que uma eventual 

aproximação com as circunstâncias fáticas examinadas ou com os sujeitos da lide 

em julgamento, resulta na invalidação de sua atividade de julgador do caso –

CPC, Art. 134, I, II. 

Não existe tribunal administrativo como entidade autônoma ou 

exterior à esfera executiva no Brasil, pois esse vínculo permanece mesmo quando 

tal órgão admite indivíduos estranhos ao serviço público – os representantes dos 

contribuintes – em sua composição. O tribunal administrativo-tributário168 está 

inserido na estrutura administrativa do ente tributante: na União Federal, os 

Conselhos de Contribuintes integram a estrutura do Ministério da Fazenda169 e, 

nos Estados e Municípios, em geral, os órgãos julgadores integram as respectivas 

 
titulares de cargos de provimento efetivo, estruturados em carreira, nomeados entre bacharéis em 
direito, aprovados em concurso público de provas e títulos. Parágrafo Único. Nos órgãos 
julgadores constituídos sob a forma colegiada e assegurada a participação de representação 
classista, nos termos previstos na lei.  
167 PERNAMBUCO (Estado). Lei nº 11.289, de 22 de dezembro de 1995. Art. 65. A instrução e o 
julgamento do processo administrativo-tributário, respeitado o disposto no caput, do artigo 47, e a 
competência da DAT na aplicação das multas regulamentares, ressalvado, ainda, o disposto no 
artigo 57, compete, em primeira instância administrativo-tributária, ao Julgador Tributário do 
Estado, e, em segunda instância, ao TATE. 
168 [Com variadas denominações nos Estados-membros: Conselho Tributário Estadual em 
Alagoas; Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais no Paraná; Conselho de Recursos Fiscais 
em Mato Grosso do Sul; Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais em Pernambuco; 
Tribunal de Impostos e Taxas em São Paulo.] 
169 Nos termos do Decreto n.º 70.235/1972, Art. 25. 
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Secretarias da Fazenda – mesmo em Pernambuco, os Julgadores Tributários 

estão lotados um Órgão Especial da mencionada Secretaria Estadual da Fazenda, 

denominado Contencioso Administrativo Tributário do Estado (CATE), que inclui 

o Tribunal Administrativo de Tributos Estaduais (TATE)170. Assim, na 

atualidade, o direito positivo que rege a administração pública, necessariamente, 

incide sobre todos os julgadores administrativos, inclusive sobre os 

representantes dos contribuintes – os quais, no exercício dessa função julgadora, 

são particulares em colaboração com o Poder Público, considerados como agentes 

públicos171.  

Estando integrada à administração estatal, a autoridade 

julgadora do processo administrativo-tributário só pode agir quando 

expressamente autorizada por lei, que estabeleça sua competência e delimite-lhe 

o âmbito de ação172 – seja o julgador singular de primeira instância, sejam os 

integrantes da segunda instância configurada nas cortes administrativas.  

A competência resulta da lei e é por ela delimitada. Todo ato emanado de 
agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a 
autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um 
elemento básico de sua perfeição, qual seja o poder jurídico para 
manifestar a vontade da Administração. Daí, a oportuna advertência de 
Caio Tácito de que “não é competente quem quer, mas quem pode 
segundo a norma de Direito”.173

 
Nesse ínterim, não se acomoda à instância administrativa – 

devendo ser analisada em processo judicial – uma impugnação que acuse 
 

170 Cf. PERNAMBUCO (Estado). Secretaria da Fazenda. Disponível em 
<http://www.sefaz.pe.gov.br/>. Acesso em 10 de janeiro de 2006. 
171 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 431-437. 
172 MELLO, Curso..., p. 87-88: “O plus no uso da competência, seja em extensão, seja em 
intensidade, acaso ocorrido significará, em última instância, um extravasamento dela, um 
desbordamento, uma ultrapassagem de seus limites naturais, ensejando fulminação tanto pela 
autoridade administrativa superior, de ofício ou sob provocação, quanto pelo Judiciário, a 
instâncias da parte titulada para insurgir-se”. (Grifo do autor) 
173 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, 
p. 134. 
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inconstitucionalidade na lei que fundamenta o lançamento tributário. A Carta 

Magna apresenta as regras para o controle de constitucionalidade das normas 

infraconstitucionais, estabelecendo as respectivas competências sobre o tema 

para cada um dos órgãos de poder do Estado e, ainda, permitindo às partes 

litigantes argüirem a efetividade da norma constitucional em processo judicial 

comum (Arts. 5º, XXXV e 97). O órgão legislativo exerce o controle prévio174 dos 

projetos de lei, emendas constitucionais e atos normativos, através das Comissões 

de Constituição e Justiça de cada casa. Tal atribuição é vista, também, na 

rejeição ao veto do Executivo em projeto de lei já votado (mas não promulgado 

ainda) ou pelo exame anterior à promulgação do projeto de lei delegada 

(elaborado pelo Executivo). Ademais, há a legitimação para o controle de 

constitucionalidade posterior à vigência da norma, através da competência para 

sustação de atos do Presidente da República (Art. 49, V) e pela legitimação para 

propositura do controle concentrado perante a Corte Suprema (Art. 103, II, III, 

IV). O Poder Executivo tem competência para o controle prévio através do veto 

(por inconstitucionalidade) a projeto de lei já apreciado pelo Poder Legislativo 

(Art. 66, § 1º). Já o controle sucessivo é exercido a partir da legitimação 

processual para o controle concentrado (Art. 103, I, V). 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a competência para o 

controle de constitucionalidade posterior à vigência do ato normativo impugnado, 

exclusivamente, para o Poder Judiciário. O juiz, à vista do caso em que é argüida 

a inconstitucionalidade de uma norma, deve decidir a questão como prejudicial do 

 
174 Cf. FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Notas sobre o controle preventivo de 
constitucionalidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília: Senado Federal, a. 36, n. 
142, abr./jun., 1999, p. 289-290. 
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mérito da causa, negando eficácia à lei que repute inconstitucional. Em outro 

plano, o Supremo Tribunal Federal é o órgão investido de jurisdição para o 

controle concentrado, onde o exame em abstrato e amplo da norma 

infraconstitucional permite sua invalidação com efeitos erga omnes (Art. 102, 

caput, I, a, § 2º, CF). A supremacia das normas constitucionais no sistema do 

direito positivo exige, por decorrência lógica, a positivação da regulação do 

processo de controle da constitucionalidade das normas infraconstitucionais na 

própria Constituição, já que de outra forma (incongruente), admitir-se-ia que a 

garantia de eficácia das normas constitucionais teria fundamento de validade em 

norma de hierarquia inferior que dispusesse de outro modo175. Assim, o 

regramento estabelecido na Constituição Federal para garantir a eficácia de seus 

dispositivos impõe a conclusão de que quaisquer formas discrepantes dessa 

previsão não integram o sistema jurídico.  

O Executivo não pode descumprir lei inconstitucional, e não pode fazê-lo 
porque o Executivo não tem poder jurídico de expulsar norma do sistema. 
Ele pode expelir atos administrativos do sistema mas não pode expelir 
leis. O senhor de introdução de uma lei no sistema é o Poder Legislativo. 
O senhor da retirada dessa lei do sistema, por inválida, por 
inconstitucional, é o Poder Judiciário. O direito positivo estabelece os 
mecanismos e sistemas pelos quais uma norma perde a sua força 
jurídica, não conferindo ao Executivo, esta função do Poder Judiciário.176

 
Um “controle de constitucionalidade no processo administrativo” 

seria exceção às regras constitucionais sobre o tema, de modo que sua validade 

jurídica exigiria norma que especificasse tal atribuição, já que o sistema não 

valida exceção de competência através de norma implícita. O julgador 

administrativo não tem competência para um controle de constitucionalidade 
 

175 Cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade: conceito, sistemas e efeitos. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 186-187. 
176 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. O controle da constitucionalidade pelos Tribunais 
Administrativos no processo administrativo tributário. Revista de Direito Tributário. São 
Paulo: Malheiros, n. 75, jan./abr., 2000, p. 15-16. 
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anterior ao pronunciamento judicial porque o ordenamento não dispõe de uma 

norma constitucional que indique sua habilitação para tal tarefa. A Lei nº 

9.430/1996, Art. 77, III e a Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, Arts. 18 e 19, 

autorizam a Administração Tributária federal a não efetuar lançamentos, 

formular desistência em ação de execução fiscal já ajuizada, bem como deixar de 

interpor recursos de decisões judiciais, relativamente aos créditos tributários 

baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal, assim concretizando a exigência de tributação através 

de legalidade estrita nos termos constitucionais e de boa fé processual (CPC, Art. 

14, III). 

A constitucionalização das garantias de ampla defesa e 

contraditório no processo administrativo não tem o efeito de conferir competência 

tácita para análise de (in)constitucionalidade de lei ou ato normativo incidente177. 

Garantir ampla defesa não induz competência plena para qualquer questão. 

Mesmo no processo judicial, a competência do juiz não é, necessariamente, ampla 

e irrestrita para conhecer todos os elementos da lide em tela: por exemplo, o 

direito positivo não permite a um sujeito buscar tutela jurisdicional para uma 

lide de natureza trabalhista perante um juiz investido da jurisdição cível comum. 

A repartição das competências materiais não implica em restrição do direito ao 
 

177 Com entendimento diverso, por exemplo, MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Processo 
Administrativo Tributário: Relatório do XXIII Simpósio de Direito Tributário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais; Centro de Extensão Universitária, 1999, p. 72: “Se a ampla defesa é 
assegurada no processo administrativo, não pode a autoridade administrativa negar-se a discutir 
matéria constitucional, visto que reduziria a defesa do contribuinte, que deixaria de ser “ampla” 
no processo administrativo”; MARINS, James. Direito..., p. 194: “Quer se tratem de questões 
concernentes à mera irregularidade formal do auto de infração, quer se trate de alegação de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade de norma jurídica tributária, toda a matéria de defesa deve 
ser formalmente apreciada. Não se realiza a ampla defesa sem o direito à cognição formal e 
material ampla, pois em se recusando a Administração a apreciar qualquer dos elementos fáticos 
ou jurídicos que estejam contidos na impugnação formulada haverá restrição do direito de ampla 
defesa, a macular o processo administrativo fiscal”. 
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contraditório e ampla defesa do indivíduo. Ao contrário, observa-se que o sistema 

admite o indeferimento de plano da petição inicial do autor que escolhe 

procedimento incompatível com a natureza da causa – CPC, Art. 295, V. O 

contraditório deve ser garantido em consonância com as peculiaridades do 

processo sobre o qual esteja sendo aplicado, alcançando incidência diferenciada 

no penal, no civil e no administrativo178. Dessa forma, a ausência de competência 

para o julgador administrativo exercer controle de constitucionalidade não 

implica em cerceamento de defesa no processo administrativo, mas, tão-somente, 

conforma tal função julgadora aos limites legais do sistema, no qual não se 

vislumbra norma que valide essa pretendida atribuição.  

Deve ser destacado que a legislação, por vezes, impede essa 

discussão doutrinária porque veda, expressamente, a análise da questão 

constitucional pelo agente administrativo. É o direito positivado, por exemplo, em 

Alagoas179 e Pernambuco180. 

O processo judicial é o instrumento mais utilizado para solução 

de litígio tributário. Essa via exclui a decisão administrativa, encerrando 

eventual processo administrativo em andamento (Lei nº 6.830, de 22 de setembro 

de 1980, Art. 38, Parágrafo único). Assim, o contribuinte notificado sobre a 

constituição do crédito tributário pode se opor à exigência fazendária através de 

ação anulatória de débito fiscal ou de mandado de segurança repressivo, 

 
178 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios..., p. 134-146. 
179 Lei Estadual n.º 4.418, de 27 de dezembro de 1982, Art. 125. Não se inclui na competência dos 
órgãos julgadores: I - a declaração de inconstitucionalidade.  
180 Lei Estadual n.º 10.654, de 27 de novembro de 1991, Art. 4º, § 10. A autoridade julgadora não 
poderá apreciar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade de qualquer ato normativo. 
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buscando a tutela jurisdicional para desconstituição do lançamento181. 

A validação de crédito tributário em processo administrativo 

reconhecidamente regular pode ser questionada perante o Poder Judiciário. A fim 

de suspender a exigibilidade do crédito (CTN, Art. 151, IV, V), o contribuinte 

reivindica a jurisdição una, consagrada na Carta Magna, Art. 5º, XXXV, assim, 

realizando a garantia da inafastabilidade do acesso à jurisdição. Em função desse 

regramento, a “coisa julgada administrativa” não tem validade, pela 

inadmissibilidade sistêmica de óbice à via jurisdicional: por isso, o litígio 

tributário solucionado no processo administrativo pode renascer na senda 

judiciária. No Estado brasileiro, não há exceção ao controle jurisdicional: mesmo 

as decisões dos Tribunais de Contas – órgãos especiais de controle externo da 

Administração Pública, cujas competências estão assentadas na Constituição – 

podem ser subjugadas pelo Poder Judiciário. Assim, nem mesmo a auto-

executoriedade e o exercício da autotutela sobre seus atos – poderes182 inerentes 

à Administração Pública – estão dispensados do controle pelo Poder Judiciário.  

O contribuinte pode pleitear a tutela jurisdicional para 

invalidação da inscrição do débito na dívida ativa, por ação anulatória do ato 

declarativo da dívida ou mandado de segurança. E, posteriormente, em face da 

pretensão executiva da Fazenda Pública, pode opor embargos à execução fiscal. 

 

 

 
181 Cf. DALLA PRIA, Rodrigo. O processo..., p. 62. 
182 É conhecida a prerrogativa da Administração Pública de “anular seus próprios atos quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial” (Súmula STF 473). Disponível em <http://www.stf.gov.br>. Acesso 
em 17 de janeiro de 2006. 



 
100 

 

                                                     

3.3 Finalidade 
 

 

O critério legal (Lei nº 4.717/1965, Art. 2º, Parágrafo único, alínea 

e) para averiguação da validade da atividade administrativa relaciona a 

finalidade a ser alcançada com a competência atribuída na respectiva lei. Nesse 

entorno, a decisão de autorização para a transação está relacionada ao pré-fixado 

objetivo de (de)terminação do respectivo litígio e extinção do crédito tributário. 

 

 

3.3.1 (De)terminação do litígio 
 

 

A determinação de litígio como qualificação positiva da finalidade 

da transação no direito tributário, em geral, é interpretada como “erro de 

digitação da lei”, recebendo notas de esclarecimento dos editores183 que 

reproduzem o texto do Código Tributário Nacional, os quais, com base na 

doutrina, indicam a palavra “terminação” como a forma correta na espécie184.  

Uma rápida pesquisa histórica mostra que o Anteprojeto de 

Código Tributário Nacional, de 1953, não tratava de terminação ou de 

determinação nos tópicos respectivos185; diferentemente, o Modelo de Código 

 
183 Por exemplo: BRASIL. Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 96: 
“Publicada no Diário Oficial da União a expressão determinação, quando o correto, acreditamos, 
seria terminação”. (Grifo do autor) 
184 Cf. GOLDSCHMIDT, Fabio Brum. Arbitragem e transação tributária: verificação de 
compatibilidade. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Oliveira Rocha, n. 48, 
set., 1999, p. 58. 
185 Vide p. 23, nota 25.  
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Tributário para a América Latina, de 1967, disciplinava a admissibilidade da 

transação para a determinação dos fatos, mas não para ajustar o significado da 

norma aplicável186. 

Determinar significa187 “marcar termo188 a, terminar, encerrar, 

decidir, resolver”. Indica também:  

marcar término a (o que está indefinido), circunscrever, delimitar; 
precisar, indicar (algo) a partir de uma análise, de uma medida, de uma 
avaliação; definir, propor; tomar forma; precisar-se; fazer tomar ou tomar 
decisão, partido, resolução; decidir(-se), resolver(-se).189  
 

Aplicada ao texto do Art. 171, CTN, uma (primeira) explicação 

semântica da palavra ‘determinação’ leva à indicação de que a finalidade a ser 

considerada na (des)autorização da transação deve ser a busca de uma decisão, a 

resolução, o encerramento de litígio tributário – sendo esse o fundamento para a 

usual nota de correção do texto legal pelos editores do Código Tributário 

Nacional.  

Contudo, é preciso atentar para as acepções indicativas de 

conformação, delimitação da solução da contenda. A edição do ato administrativo 

prévio ao acordo deve ser resultado de ponderações acerca do litígio, nos quais 

seus elementos sejam avaliados e cotejados em face das soluções admissíveis, de 

modo a indicar a conclusão que melhor atenda aos interesses públicos na espécie, 
 

186 TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 57: “O Modelo de Código Tributário para a América 
Latina (MCTAL), elaborado em 1967, a partir dos trabalhos de Ramón Valdés Costa, Rubens 
Gomes de Sousa e Giuliani Fonrouge, como resultado do Projeto OEA/BID, também cuida da 
transação como modo de extinção da obrigação tributária, mas prevendo: ‘Art. 51. La transacción 
es admisible en cuanto a la determinación de los hechos y no en cuanto al significado de la norma 
aplicable. Art. 52. El consentimiento de la Administración Tributaria debe contar con la 
aprobación escrita del funcionario de mayor jerarquía’.” [Art. 51. A transação é admissível quanto 
à determinação dos fatos mas não quanto ao significado da norma aplicável. Art. 52. O 
consentimento da Administração Tributária deve contar com a aprovação escrita do funcionário 
de maior hierarquia] (Tradução nossa) 
187 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio..., p. 671. 
188 Ibidem, p. 1948: Termo é “limite em relação ao tempo e ao espaço, fim”.  
189 HOUAISS, Antonio (Dir.). Dicionário... . 
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assim delimitando o âmbito para a atuação do agente administrativo em 

interação com o sujeito passivo. Ademais, determinar o litígio pode indicar a 

discussão sobre a incerteza (subjetiva) até sua elucidação pela compreensão 

recíproca entre os litigantes190. Nessa perspectiva, a transação envolveria a 

eliminação da imprecisão que gerou a polêmica entre as partes, solucionando o 

litígio que esteja em processamento administrativo ou judicial – o que remete à 

decisão (discricionária) de (des)autorizar a composição e ao núcleo das concessões 

mútuas191 no ajuste posterior [segmentos analisados à frente, em tópicos 

específicos].  

No direito processual, a transação é aplicação prática do princípio 

dispositivo. O legislador listou a transação como causa de extinção do processo 

com julgamento192 do mérito (CPC, Art. 269, III), prestigiando a autocomposição 

das partes que decidam encerrar o litígio, estendendo nesta seara, a dúplice 

finalidade do ajuste: solucionar a dúvida ou o litígio em uma obrigação e encerrar 

 
190 PAREDES, Maria Virginia; CONDE, Tristan Oscar. Procedimientos sustitutivos…, p. 70: “La 
Transacción para su procedencia debe contar con concesiones recíprocas entre las partes, es decir 
la existencia de una relación jurídica incierta y litigiosa o apta para producir un litigio, de forma 
tal que en cualquier supuesto que pensáramos susceptible de aplicar el instituto, encontramos 
como elemento común entre las partes la eliminación de la incertidumbre que pesa sobre la 
situación, para buscar un medio que permita buscar una solución lo antes posible con el aliciente 
de obtener el interesado una reducción en la cuantía de la sanción”. [A procedência da transação 
deve contar com concessões recíprocas entre as partes, pela existência de uma relação jurídica 
incerta e litigiosa ou apta para produzir um litígio, de forma que, em qualquer hipótese suscetível 
de aplicação do instituto, encontramos a eliminação da incerteza que pesa sobre a situação como 
elemento comum às partes, buscando-se um meio que permita uma solução rápida, incentivando o 
interessado com uma redução na quantia da sanção.]. (Tradução nossa) 
191 Cf. GOLDSCHMIDT, Fabio Brum. Arbitragem..., p. 59: “a determinação de um litígio, importa 
necessariamente, no que toca à matéria envolvida, na sua extinção, seja a matéria envolvida ‘de 
fato’ ou ‘de direito’”. 
192 BRASIL. Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, Art. 1º Os arts. 162, 267, 269 e 463 da Lei 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte 
redação: [...] “Art. 269. Haverá resolução de mérito:” [...]. In: CAHALI, Yussef Said (Org.). 
Constituição Federal, Código Civil, Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 1352-1353. 
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o processo a ele relacionado193. Por isso, o juiz pode homologar transação sobre 

matéria que ele não conheceu (CPC, Art. 584, III).  

O Art. 171, CTN, conecta a composição intersubjetiva com a 

indefectível “e conseqüente extinção do crédito tributário”. O indicativo para uma 

finalização (logicamente) pressupõe a prévia constituição do crédito, de modo que 

a demanda a ser transacionada deve ser referente a uma obrigação já vertida em 

crédito tributário. A obrigação tributária, sendo decorrente da validade da lei de 

positivação da hipótese de incidência, surge com a ocorrência material194 do fato 

descrito em abstrato para indicar o(s) dever(es) tributário(s).  

Eventuais discussões surgidas na fase anterior à constituição do 

crédito tributário referem-se à validade da estruturação legal dos deveres 

inseridos na obrigação tributária principal ou daqueles exigidos na atividade 

complementar de fiscalização e controle, que podem ser apresentadas em processo 

jurisdicional ou em processo administrativo de consulta. Mas, no direito positivo 

brasileiro, tais lides não são adequadas à aplicação do Art. 171, CTN, que foi 

apresentado como forma de extinção do crédito (Art. 156, III, CTN): no Brasil195, 

não há base jurídica que justifique transação para prevenir, impedir, predispor 

acerca de litígio em matéria tributária, mas, tão-somente, para encerrar aquele já 

instaurado. 

 
193 Cf. KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem..., p. 38-39.  
194 Cf. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
61-63; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso..., p. 582.  
195 A doutrina estrangeira é farta na demonstração da admissibilidade de acordo em litígio 
tributário decorrente de atos preparatórios à constituição do crédito. Cf. MESTRES, Magín Pont; 
PONT CLEMENTE, Joan Francesc (Coord.). Alternativas convencionales en el derecho 
tributario (XX Jornada anual de estudio de la Fundación "A. Lancuentra"). Madrid: Marcial 
Pons, 2003, passim; NABAIS, José Casalta. Contratos..., passim; PISARIK, Gabriel Elorriaga 
(Coord.). Convención..., passim; ROSEMBUJ, Tulio. La transacción..., passim; SERRANO, 
María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos..., passim. 
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Nesse sentido, um litígio enformado em processo de consulta não 

admite a composição intersubjetiva. A competência administrativa para 

processar e responder a questão apresentada exclui uma faculdade para ajustes 

e, ademais, nesse estágio da materialização da obrigação tributária não há 

crédito tributário constituído, não havendo correspondência com a ordenação do 

Art. 171, CTN.  

A discussão sobre a obrigação tributária, anterior à respectiva 

constituição do crédito correspondente, pode ser apresentada à jurisdição com o 

pedido de tutela para declarar a invalidade da lei de positivação da hipótese de 

incidência e da conseqüente impossibilidade jurídica de constituição do crédito 

tributário (ou de exigência do adimplemento de outro(s) dever(es) tributário(s), no 

caso das atividades relacionadas à fiscalização e ao controle dos atos de 

informação). Cabe ao Poder Judiciário decidir a respeito e exigir o cumprimento 

de sua decisão pelas partes litigantes, nesse segmento repelida a aplicação do 

Art. 269, III, CPC – regra meramente adjetiva, eventualmente reivindicada para 

finalização transacional desse tipo de processo judicial – porque não há o 

fundamento de direito tributário (material) para o acordo intersubjetivo em tal 

circunstância. Declarada a inconstitucionalidade da lei tributária, fica excluída a 

obrigação tributária, ou reconhecida a validade da lei, tem seguimento o usual 

processamento da relação tributária conformada pela circunstância específica em 

cada caso.  

Após a constituição do crédito – independentemente do 

instrumento jurídico utilizado –, em princípio, qualquer litígio surgido pode ser 

finalizado pela transação, já que o Código Tributário não especifica nenhum outro 
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parâmetro de exclusão196.  

Nessa regulação genérica, sem pormenorização quanto ao litígio, 

surge a questão da (in)admissibilidade de uma transação parcial: a (in)eficácia 

jurídico-tributária de solução ajustada para uma parte da contenda com o 

prosseguimento da discussão sobre o restante. O problema diz respeito a litígio 

sobre um objeto multifacetado, que admita divisões sem destruição da essência, 

tal qual o crédito tributário. O direito privado acolhe a extinção parcial da 

obrigação divisível, indicando expressamente a validade de transação parcial 

sobre litígios multipartidos197. No ramo tributário, a aplicação da solução 

pactuada com esteio no Art. 171, CTN, não dispensa a extinção do litígio e do 

crédito nele inserido. Tratando-se de questão composta de partes destacáveis, 

acionada através de pedidos cumulados (Art. 292, CPC), a transação sobre uma 

parcela pode ser válida na medida em que alcance uma solução para essa 

respectiva contenda (Art. 449, CPC), com a conseqüente extinção parcial do 

crédito correspondente.  

Quando tal transação parcial ocorrer em processo administrativo, 

o registro do acordo deve ser colacionado aos autos para comprová-lo e 

fundamentar a inscrição na dívida ativa do saldo restante, de modo a validar o 

subseqüente ajuizamento da execução fiscal. No processo jurisdicional, após a 
 

196 Cf. FURTADO, Antônio Carlos. Transação..., p. 43: “[...] a transação será permitida dentro da 
excepcionalidade e das limitações do art. 171 do CTN, ou seja, para terminar litígio, desde que 
extinga o crédito tributário”. 
197 BRASIL. Código Civil (2002), Art. 258. A obrigação é indivisível quando a prestação tem por 
objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem 
econômica, ou dada a razão determinante do negócio jurídico; Art. 262. Se um dos credores remitir 
a dívida, a obrigação não ficará extinta para com os outros; mas estes só a poderão exigir, 
descontada a quota do credor remitente. Parágrafo único. O mesmo critério se observará no caso 
de transação, novação, compensação ou confusão; Art. 848. Sendo nula qualquer das cláusulas da 
transação, nula será esta. Parágrafo único. Quando a transação versar sobre diversos direitos 
contestados, independentes entre si, o fato de não prevalecer em relação a um não prejudicará os 
demais. 
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conciliação sobre uma parte da controvérsia, o juiz deve proferir sentença acerca 

dos pontos não-resolvidos pelas partes (CPC, Arts. 456 e 459, caput). 

 

 

3.3.2 A (in)distinção nas intercorrências sobre o crédito tributário 
 

 

O Art. 156, CTN, prescreve as formas de extinção do crédito 

tributário, retratando categorias originariamente construídas na disciplina 

privada para extinção de obrigação198 e/ou de crédito199, por enquadrá-lo como 

prestação pecuniária inserida em uma peculiar relação obrigacional. Todos os 

meios listados nesse rol – o pagamento (em qualquer das modalidades listadas), a 

compensação, a transação, a remissão, a prescrição e a decadência, os tipos de 

solução para litígio – têm o seu estudo desenvolvido pelos civilistas e o direito 

tributário molda-lhes os efeitos distintivos, com isso reformando200 as figuras 

 

 

198 [A extinção de relação obrigacional tem como meio normal o adimplemento (cumprimento) que 
é a satisfação da prestação (execução), denominada pagamento. Outros modos, que produzem o 
resultado do pagamento (satisfação da prestação e extinção do vínculo): compensação, confusão, 
novação, consignação, remissão, sub-rogação, dação em pagamento e prescrição. São contratos 
estipulados especificamente para a extinção da obrigação: transação, novação e dação em 
pagamento.] Cf. GOMES, Orlando. Obrigações. Forense: Rio de Janeiro, 2002, p. 87-88. 
199 [Os modos de extinção dos créditos podem ser reunidos em: a) satisfatório direto (o credor 
recebe a prestação) pelo pagamento, que inclui por consignação em pagamento, pagamento com 
sub-rogação, por dação em pagamento; b) satisfatório indireto (não recebe a prestação avençada 
mas se satisfaz por outro meio): compensação e confusão; c) modo não-satisfatório (o credor não 
recebe a prestação mas o devedor é liberado): novação, remissão, prescrição, impossibilidade 
superveniente de caráter fortuito; d) causas gerais: morte ou desinteresse do credor, decadência.] 
Cf. Ibidem, p. 121-123: “A relação obrigacional cessa em razão de causas distintas das que 
determinam a extinção de um crédito. Para se avaliar a importância da distinção basta atentar na 
possibilidade da extinção de créditos compreendidos numa obrigação ‘lato sensu’, sem que esta 
deixe de existir. [...] Como se vê, os créditos têm, freqüentes vezes, vida mais curta ou mais longa 
do que a relação jurídica em que se inserem, o que não invalida o princípio geral de que a 
obrigação ‘lato sensu’ acaba quando todos os créditos que compreende se extinguem por qualquer 
dos modos em direito permitido”. (Grifo do autor)  
200 Cf. BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 
539-540; BORGES, José Souto Maior. Teoria..., p. 213; COSTA, Alcides Jorge. Da extinção..., p. 
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incorporadas (CTN, Art. 109).  

Em resumo, não se pode deixar de reconhecer ao legislador tributário 
autonomia de qualificação, nos limites do quanto o ordenamento lhe 
autorize. [...] 
(53) Quanto à capacidade qualificadora do direito tributário, não restam 
dúvidas que seja possível atribuir qualificações distintas, guardadas as 
formalidades que o sistema exige. As propriedades de um mesmo fato da 
vida podem ser colhidas segundo os diversos interesses. [...] Deveras, 
nada impede que a lei, mas nunca o intérprete, em atos de aplicação, 
possa dar qualificações mais amplas ou mais restritas a conceitos, 
institutos e formas já regulados em outros ramos do direito.201

 
O crédito tributário deve ser dirigido por lei complementar (CF, 

Art. 146, III, b; CTN, Art. 141) e as causas de sua extinção devem estar 

designadas em lei (CTN, Art. 97, VI), não cabendo, neste âmbito, uma 

“integração” ou complementação interpretativa da lista para infiltrar figuras que 

não estejam expressamente arroladas para tal destinação no Código Tributário 

Nacional. Nesse sentido, justifica-se a novel recepção pelo direito tributário da 

dação em pagamento, através da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 

2001, que há muito era reclamada pelos tributaristas202.  

O instituto da confusão pode extinguir203 créditos tributários em 

razão das disposições legais que tratam de herança jacente e vacante (CC, Art. 

1.822; CPC, Art. 1.143), pois a satisfação da obrigação seria resultante dos 

regramentos do direito civil e processual, sendo desnecessária uma específica 

regulação por norma tributária. A hipótese é referente à circunstância em que o 

devedor tributário morre sem deixar herdeiros, surgindo a herança vacante – 

 
27. 
201 TÔRRES, Heleno. Direito..., p. 50-51.  
202 COSTA, Alcides Jorge. Da extinção..., p. 168-171; TORRES, Ricardo Lobo. Curso..., p. 259. 
203 Cf. BALEEIRO, Aliomar. Direito..., p. 541; COSTA, Alcides Jorge. Op. cit., p. 32: “O Código 
Tributário Nacional, em seu artigo 156, aponta dez modalidades de extinção da obrigação 
tributária sem dizer se a enumeração é taxativa. Parece-nos que o artigo 156 não abrange todas 
as formas de extinção da obrigação tributária. Não assinala a confusão, modalidade que pode 
ocorrer com heranças declaradas vacantes, nos termos do artigo 1594 do Código Civil”. 
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transferida para o erário – de modo que nesse último são reunidas as posições de 

credor e devedor, extinguindo-se, com isso, a obrigação e, quiçá, o crédito (se os 

bens forem suficientes para tanto).  

A exigência de expressa admissão no ordenamento tributário 

positivado de um dado meio para extinção creditícia requer a distinção 

(dogmática) entre cada uma das categorias arroladas no Art. 156, CTN, 

mormente, em face da transação. 

A particularidade desta transação é ser um acordo entre as 

partes, uma acomodação das pretensões litigiosas com vistas à extinção do crédito 

por um dos meios204 adotados no direito tributário e compatível com a espécie, 

resultando na extinção do processo conformador do caso. Assim, ajusta-se a 

finalização do crédito por pagamento, dação em pagamento, compensação, 

remissão205.  

A prescrição e a decadência são categorias moldadas pela lei 

tributária, sendo inválido e ineficaz um acordo acerca do tema.  

Direcionar a solução do litígio para uma decisão administrativa 

ou judicial é renunciar à transação, sendo, portanto, inconciliáveis o Art. 171 e o 

Art. 156, IX, X, CTN. 

O pagamento imediato pelo sujeito passivo (em troca de remissão 

 
204 TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 58: “A transação, per se, não extingue o crédito; é 
simples mecanismo de resolução de conflitos que se presta para pôr fim ao litígio, mediante 
composição das partes. Nos termos do acordo a que cheguem as partes, o processo será decidido”. 
205 Cf. BASSANEZE, João Marcello Tramujas. Extinção da obrigação tributária. Dissertação 
(Mestrado em Direito do Estado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 
1998, p. 254: “O instituto que ora se apresenta como objeto de nossas considerações configura 
apenas um meio para que se constitua a norma jurídica individual e concreta de extinção da 
obrigação fiscal. Se levarmos em consideração o acordo estabelecido entre Fisco e contribuinte 
apenas no tocante à relação jurídico-obrigacional tributária, temos que a prestação-objeto desta 
pode restar dispensada, realizada em parte, ou realizada integralmente”. (Grifo do autor) 
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parcial sobre o crédito litigioso) surge como o resultado mais esperado206 da 

transação com base no Art. 171, CTN.  

A consignação em pagamento foi recepcionada no direito 

tributário para suspensão da exigibilidade do crédito litigioso – CTN, Arts. 151, II 

e 164; Lei nº 6.830/1980, Art. 38, caput – mostrando-se incompatível com o 

resultar de uma transação, por ser garantia do litigante durante uma discussão, 

sem extinguir o crédito. O que pode surgir do acordo é a concordância para o 

levantamento dos valores depositados, extinguindo o crédito pela conversão de 

depósito em renda (Art. 156, VI, CTN).  

O pagamento com sub-rogação – no qual um terceiro estranho 

à relação obrigacional paga a dívida, liberando o devedor em face do credor 

original, mas assumindo (sub-rogando-se) os direitos deste último – é acordo 

restrito aos Particulares, alheio à transação do Art. 171, CTN, já que esse 

dispositivo só admite o ajuste entre os sujeitos ativo e passivo da obrigação 

tributária. Ademais, em princípio (salvo disposições de lei em contrário), as 

convenções privadas, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, 

não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do 

sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes (CTN, Art. 123). O 

pagamento por terceiro extingue o crédito litigioso e a obrigação tributária, mas 

 
206 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. A obrigação tributária: nascimento e morte. A transação 
como forma de extinção do crédito tributário. Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, v. 331, 
jul./set., 1995, p. 197: “Transação é fato que pode redundar em remissão ou pagamento. A 
remissão e o pagamento, estes sim, extinguem o crédito”; Idem. Curso..., p. 716-717: 
“Transacionar não é pagar, é operar para possibilitar o pagar. É modus faciendi, tem feitio 
processual, preparatório de pagamento. Por meio de uma transação, muita vez ocorre pagamento 
em moeda consorciado a pagamento por compensação, aplicação de remissões e anistias, ou 
mesmo a dação em pagamento de coisa diversa do dinheiro”. (Grifo do autor); TORRES, Heleno 
Taveira. Transação..., p. 58: “Com base na decisão, a autoridade responsável pelo lançamento 
emitirá novo ato administrativo, para que o contribuinte efetue o pagamento dentro do 
vencimento”. 
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eventual discussão sobre os direitos sub-rogados pelo terceiro pagador não 

alcançam a Fazenda Pública, devendo ser esclarecida entre os Particulares207.  

A dação em pagamento é admitida no âmbito tributário para a 

extinção do crédito pela incorporação de bens imóveis ao patrimônio público 

(CTN, Art. 156, X), nos moldes estabelecidos em lei208, podendo, assim, resultar 

de uma transação inserida no âmbito do Art. 171, CTN.  

A compensação é figura jurídica baseada na praticabilidade 

como critério para extinção de obrigações, pois se duas pessoas forem ao mesmo 

tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações podem ser extintas até 

onde se compensarem (CC, Art. 368). Então, a compensação é meio para 

interligação extintiva de obrigações jurídicas diversas e equivalentes entre os 

mesmos sujeitos que, nelas, ocupam posições distintas: o sujeito passivo – 

devedor do crédito na obrigação tributária – é credor da Fazenda Pública em 

outra relação. Em tal circunstância, a lei tributária geral (Art. 170, CTN) 

autoriza a edição de permissão legal para compensação entre os valores 

correspondentes, de modo a extinguir o crédito tributário contrabalançado com 

aquele que o sujeito passivo cobra da Fazenda Pública209. A definição das relações 

intersubjetivas pode extinguir as obrigações em suas totalidades (se as quantias 

 
207 Cf. COSTA, Alcides Jorge. Da extinção..., p. 123. 
208 [No direito privado, a dação em pagamento (datio pro solutum) supõe dívida vencida: 
modificação da obrigação antes do vencimento descaracteriza a dação. Qualquer que seja o valor 
da coisa dada, a dação extingue o crédito totalmente, não podendo as partes cobrar eventuais 
diferenças. Se o crédito for inexistente, a coisa dada deve ser devolvida. A dação é regida pelas 
normas da compra e venda: havendo evicção, a quitação é ineficaz e a obrigação primitiva é 
restabelecida. Distingue-se da dação em função de pagamento (datio pro solvendo), na qual há a 
dação de um crédito sem extinção da dívida originária que é conservada, suspensa ou 
enfraquecida. Nesse caso, a dívida primitiva só é extinta com o pagamento da nova. O crédito 
novo é uma exceção dilatória sobre o antigo, já que o credor só pode exigir a prestação original se 
não conseguir a satisfação da anterior.]. Cf. GOMES, Orlando. Obrigações..., p. 119-120. 
209 Cf. BASSANEZE, João Marcello Tramujas. Extinção..., p. 154-155. 
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discutidas forem equivalentes), ou fixar o saldo a pagar por um ou por outro 

sujeito, dependendo da titularidade da diferença monetária. 

Assim, o âmbito de regulação desta compensação extintiva de 

créditos (Arts. 170 e 170-A, CTN) não210 deve ser relacionado ao princípio da não-

cumulatividade regente do IPI e do ICMS – Arts. 153, § 3º, II; 155, § 2º, I, CF. A 

aplicação do diretivo constitucional exige a averiguação do fato gerador desses 

impostos pela investigação da entrada de insumos em cadeias produtivas com 

saídas de bens, através de operações contábeis para a apuração do valor a pagar 

que, em si, definem o quantum do crédito tributário. A similitude da matemática 

utilizada na aplicação da não-cumulatividade e da compensação não justifica a 

equiparação das duas instâncias211. O princípio deve ser atendido durante o 

processamento (pelo Particular ou pelo administrador) das ocorrências 

indicativas da materialização de fato gerador a fim de constituir o crédito 

tributário, enquanto a compensação trata de extinguir o crédito por sua 

equivalência monetária com direito (quiçá, de natureza não-tributária) do 

obrigado tributário em face da Fazenda Pública. 

A compensação, nos moldes tributários, pode ser o resultado de 

uma transação (Art. 171, CTN). Se o sujeito passivo tributário é titular de crédito 

líquido e certo em face do erário, tal posição pode ser apresentada em litígio 

referente a crédito tributário constituído, com requerimento para os ajustes 

 
210 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso..., p. 715-716; TORRES, Ricardo Lobo. Curso..., 
p. 265.  
211 Em juízo diverso: BORGES, Maria Dlara Siqueira de Melo. A obrigação tributária e as 
causas de sua extinção: da compensação tributária. Dissertação (Mestrado em Direito Público) 
– Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2000, p. 95 e passim; COSTA, Alcides Jorge. Da 
extinção..., p. 192-201: “Outro caso de compensação legal diz respeito ao ICMS e ao IPI. [...] A 
compensação resulta do texto constitucional é forma de evitar a cumulatividade deste imposto”. 
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necessários nas duas obrigações. Como, nessa circunstância, o crédito tributário é 

o objeto discutido, impõe-se um anterior ajuste intersubjetivo resultante na 

confirmação do dever tributário do sujeito passivo e fixação de seu montante (a 

transação) antes do acertamento extintivo pela compensação.  

A remissão (CTN, Art. 172) é distinguida da transação por não 

fazer referência a litígio, nem a processo tributário, podendo ter origem a partir 

de especiais considerações do legislador que admita juízos de eqüidade para não-

tributação de circunstâncias extraordinárias. Uma diminuição do crédito pode ser 

ajustada no âmbito da transação de direito tributário. O concerto pode resultar no 

perdão parcial da dívida tributária em face de uma contraprestação do sujeito 

passivo (em geral, o pagamento imediato do saldo). A dispensa do valor total do 

crédito tributário não deve ser consectário de uma transação porque faltariam as 

concessões mútuas.  

A novação é meio para extinção das obrigações regida pelo 

direito civil. Por ela, uma obrigação é extinta pela formação de outra, substitutiva 

da primeira. Na novação objetiva, o devedor contrai com o credor uma nova 

dívida extinguindo e substituindo uma anterior. Por novação subjetiva, ou um 

novo devedor sucede ao antigo, que fica liberado, ou um novo credor substitui o 

antigo, que libera o devedor212.  

O direito tributário brasileiro não dispõe sobre novação. A 

incompatibilidade de uma novação subjetiva no âmbito tributário é patente, seja 

em razão da inadmissibilidade de eficácia da transferência de responsabilidade 

pelo pagamento do crédito tributário (Art. 123, CTN), seja em decorrência da 

 
212 Cf. GOMES, Orlando. Obrigações..., p. 135-141. 
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irrenunciabilidade e/ou da indelegabilidade de competência tributária pelos entes 

tributantes, através de uma hipotética “alienação” do direito ao crédito tributário 

para pessoa e/ou por forma distinta daquelas determinadas pelo constituinte213. 

Para ser caracterizada, uma novação objetiva deve inovar no objeto principal da 

obrigação (por exemplo, a entrega de coisa certa é substituída por prestação de 

serviço), em sua natureza (obrigação pura por condicional) ou na causa jurídica 

(um devedor por compra passa a ser mutuário), de modo que a nova dívida seja 

incompatível com a subsistência da anterior214. Nesse segmento, o direito 

tributário repele inteiramente a possibilidade de um ajuste para modificação da 

natureza legal da obrigação impositiva ou de sua causa jurídica, pois implicariam 

em desvios da exigência constitucional de estrita legalidade para esses temas. 

Dessa forma, uma transação fundada no Art. 171, CTN, não pode acordar uma 

novação215, já que, além de sua intrínseca incompatibilidade, a manutenção da 

 

 

213 Cf. CARRAZZA, Roque Antonio. Curso..., p. 383-394; MENDONÇA, Cristiane. Competência  
..., p. 285-292. 
214 Cf. GOMES, Orlando. Obrigações..., p. 139. 
215 [São encontradas lições da doutrina estrangeira acerca de uma “transação novativa” para 
construção contratual de uma nova relação tributária entre as partes, com eficácia futura, na qual 
o contexto anterior – da regulação legal – é descartado porque litigioso.]. Cf. ROSEMBUJ, Tulio. 
La transacción…, p. 42-43: “La transacción es un proyecto negocial hacia adelante, destinado a 
constituir una situación jurídica nueva y, por tanto, no reconoce el pasado ni está orientado a 
determinar la certeza de la situación precedente, de la que, en verdad prescinde. El efecto 
preclusivo de la transacción conduce a la indiferencia del resultado transaccional con la situación 
jurídica previa existente entre las partes. “Esto se produce cuando la situación jurídica del tiempo 
dos (sucesiva en hipótesis) al tiempo uno se verifica, cualquiera que sea la situación jurídica del 
tiempo uno, de la que se prescinde totalmente”. [...] no se trata de saber quien tiene razón o está 
equivocado, sino de construir nuevas relaciones entre las partes”. El reglamento transaccional 
elimina la disputa mediante soluciones de compromiso, evitando la dificultad de determinar o 
fijar la propiedad de la razón que asiste a cada una de las partes, con lo cual hace infructuosa la 
confrontación entre el acuerdo que se logra y la situación jurídica previa al mismo”. [A transação é 
um projeto negociado para o tempo futuro, destinado a constituir uma situação jurídica nova e, 
portanto, não reconhece o passado nem está orientado a determinar a certeza da situação 
precedente, da qual, na verdade, prescinde. O efeito preclusivo da transação conduz à indiferença 
do resultado transacional com a situação jurídica prévia existente entre as partes. ‘Isso se produz 
quando a situação jurídica do tempo dois (por hipótese, sucessiva) verifica-se no tempo um 
(qualquer que seja a situação jurídica do tempo um, da qual prescinde totalmente)’. [...] não se 
trata de saber quem tem razão ou está equivocado, senão de construir novas relações entre as 
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relação tributária (re)novada indicaria a falta da imprescindível extinção do 

crédito tributário. 

A extinção do crédito é meta a ser alcançada pela transação, mas, 

partes da doutrina216 e da jurisprudência217 defendem a possibilidade de 

moratória e/ou de parcelamento no núcleo do ajuste transacional – quiçá, em 

razão da eficácia preventiva de litígios relacionada a tais institutos218 – apesar 

destas figuras terem sido arroladas pelo Código Tributário em seu Art. 151, para 

conformar eficácia suspensiva da exigibilidade do crédito. 

 
partes. O regramento transacionado elimina a disputa mediante soluções de compromisso, 
evitando a dificuldade de determinar ou fixar a propriedade da razão que assiste a cada uma das 
partes, com o que é infrutífera a confrontação entre o acordo que se alcança e a situação jurídica 
prévia ao mesmo.]. (Tradução nossa) 
216 MACHADO, Hugo de Brito. A Transação..., p. 62: “Embora na generalidade dos casos da 
transação resulte a extinção do litígio e também do crédito tributário a respeito do qual se havia 
aquele instaurado, pode ocorrer que de uma transação não decorra a extinção da relação 
obrigacional tributária. Realmente, a transação destina-se essencialmente a extinguir o litígio. 
Pode ocorrer, por exemplo, que em face da transação seja concedido um novo prazo para o 
pagamento, de uma só vez ou em parcelas, do crédito tributário respectivo. Desde que tenham 
sido feitas concessões mútuas com o objetivo de terminar o litígio estará caracterizada a 
transação”; TORRES, Ricardo Lobo. Curso..., p. 266: “Embora a transação tenha efeito 
meramente declaratório (art. 1.027 do C.C.), quase sempre encobre um ato jurídico subjacente à 
própria concessão, também autorizado por lei. Assim acontece, por exemplo, com o parcelamento 
da dívida fiscal, com a dação em pagamento, com a remissão parcial”; SOARES, Carlos Dalmiro 
da Silva. Efeitos e natureza jurídica do parcelamento administrativo de créditos tributários. Jus 
Navigandi, Teresina, a. 2, n. 25, jun. 1998. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto. 
asp?id=1338>. Acesso em 17 de agosto de 2005.  
217 Por exemplo: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – 
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – ADESÃO AO PROGRAMA ESTADUAL 
DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. 1. O parcelamento do débito tributário é 
espécie de transação, muito embora não determine a extinção imediata do crédito, que fica 
suspenso até o seu adimplemento total pelo devedor. 2. Inexistindo pedido de desistência por 
parte do embargante e não havendo disciplina na lei sobre o pagamento dos honorários 
advocatícios, incumbe ao juiz a aplicação das regras do CPC. 3. Extinto o processo de embargos 
por perda de objeto, correta a decisão que aplicou o art. 26, § 2º, do CPC em relação à verba 
honorária. 4. Recurso especial improvido. Recurso Especial 399703. Processo: 200101763319. UF: 
PR. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Data da decisão: 03/04/2003 Documento: 
STJ000484522. Fonte: DJ DATA:12/05/2003 PÁGINA: 273. Relator(a) ELIANA CALMON; Idem. 
Tribunal Regional Federal (4. Região). EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS PARCELAMENTO. 
A transação mediante parcelamento do débito tributário em execução suspende o processo sem 
extinção do débito tributário. Honorários devidos. Agravo provido. Agravo de Instrumento 
9604255770. UF: RS. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data da decisão: 01/10/1996. 
Documento: TRF400043539. Fonte: DJ DATA: 23/10/1996 PÁGINA: 80784. Relator(a) Juiz 
VOLKMER DE CASTILHO. Disponível em <http://daleth.cjf.gov.br/Jurisp/Juris.asp>. Acesso em 
29 de agosto de 2005. 
218 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 51. 
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A moratória consiste na concessão legal de um período de tolerância na 
exigência de dívidas, não a um determinado contribuinte, mas a toda 
uma categoria deles, conforme a atividade profissional, a região ou outro 
critério. [...] A moratória, quanto aos motivos inspiradores, aparenta-se 
com a remissão, regulada no art. 172, CTN. Mas, nesta, o crédito fica 
extinto, dispensado, ao passo que, na moratória ele é diferido para a 
época mais favorável, ou cômoda aos sujeitos passivos em dificuldade.219

 
A formatação tributária da moratória direciona sua 

aplicabilidade sobre aqueles créditos já constituídos (Art. 154, CTN), nesse ponto 

residindo sua tipificação como instrumento para suspensão de exigibilidade: 

“moratória é prorrogação do prazo para pagamento do crédito tributário, com ou 

sem parcelamento”220. Em tal âmbito, a extinção do crédito é postergada para 

ocorrer em momento posterior (por uma das formas com eficácia extintiva)221.  

Esse instituto não deve ser conjugado com aplicabilidade do Art. 

171, CTN, por não operar a extinção do crédito. Pode-se argumentar que a 

possibilidade de conceder dilação de prazo para o pagamento esteja incluída na 

delimitação legal das condições para o ajuste – assim como a transação, a 

moratória também deve estar sujeita à permissão legal do ente detentor da 

competência tributária. Nessa hipótese, vislumbra-se que tal lei permissiva 

afasta-se da normativa da transação e justifica-se no entorno dos Arts. 97, VI e 

154, CTN, independentemente das denominações utilizadas em seu texto 

enunciativo. Ademais, considere-se que a moratória, apenas suspendendo a 

exigibilidade do crédito, retém o andamento do processo relativo à execução da 

obrigação, sem extingui-lo, de modo que um eventual inadimplemento da 

 
219 BALEEIRO, Aliomar. Direito..., p. 533, grifo do autor. 
220 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
161. 
221 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso..., p. 677: “O crédito tributário, se resistir, no todo 
ou em parte, a qualquer das cláusulas de suspensão de sua exigibilidade, somente desaparecerá 
em razão das causas extintivas”. 
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prestação restaura o curso do feito (CPC, Art. 792). Ou seja: também na 

perspectiva processual, a moratória mostra-se incompatível para atingir o 

resultado legal determinado para a transação, já que não encerra o litígio – marco 

postergado até o cumprimento da obrigação pelo devedor (Art. 794, I, CPC).  

O credor não pode ser obrigado a receber a dívida por partes – ele 

pode estipular ou aceitar o fracionamento da prestação222. O tributo se perfaz 

através de uma prestação pecuniária que admite a divisibilidade, estando o 

parcelamento do pagamento do crédito tributário expressamente positivado 

pela Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001 (CTN, Art. 151,VI) – 

podendo apresentar condições especiais para créditos tributários de devedor em 

recuperação judicial (CTN, Art. 155-A, §§ 3º e 4º). A doutrina tributarista já 

tipificava o parcelamento como espécie do gênero moratória223, mesmo antes da 

inovação legislativa (CTN, Art. 155-A, § 2º), em razão da concessão de dilação do 

prazo para pagamento do débito. 

O parcelamento tem dúplice resultado: extinção parcial do crédito 

por cada pagamento e suspensão de sua exigibilidade pela paralisação dos 

 
222 Cf. GOMES, Orlando. Obrigações..., p. 74. 
223 Cf. BALEEIRO, Aliomar. Direito..., p. 534; MACHADO, Hugo de Brito. Curso..., p. 162: “A 
Lei Complementar nº 104, de 10.01.2001, incluiu um novo inciso no art. 151, do CTN, prevendo 
como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário o parcelamento. É mais uma 
inovação inteiramente inútil porque o parcelamento nada mais é do que uma modalidade de 
moratória”. (Grifo do autor); SIQUEIRA, Natércia Sampaio. Crédito tributário: constituição e 
exigências administrativas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 350: “A moratória tanto pode 
ser causa de impedimento de exigibilidade, o que ocorre quando o alargamento o prazo de 
pagamento dá-se antes do vencimento, como de suspensão, se concedida posteriormente ao 
vencimento. Observa-se ainda que de há tempos o parcelamento é tido como sinônimo de 
moratória. Entretanto, a Lei Complementar n. 104 dispõe como sendo causa de suspensão da 
exigibilidade do crédito o parcelamento (art. 155, VI, do CTN), que será concedido na forma e 
condições estabelecidas em lei específica (art. 155-A, CTN), sendo-lhes aplicadas, 
subsidiariamente, as disposições do Código Tributário Nacional relativas à moratória (155-A, § 
2º)”; TORRES, Ricardo Lobo. Curso..., p. 256: “Nenhuma novidade trouxe a lei complementar, 
posto que sempre se entendeu que o parcelamento já estava implícito no conceito de moratória, 
regulada pelo inciso I do art. 151”. 
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procedimentos de gestão e/ou cobrança coativa. Como a obrigação só estará 

cumprida após o pagamento da última fração224, o respectivo processo tem seu 

andamento suspenso durante o prazo concedido para a execução fracionada (CPC, 

Arts. 792 e 794, I).  

[...] restou demonstrado pela doutrina contrária ao reconhecimento da 
novação no parcelamento de débito tributário que não se tratava de uma 
causa extintiva do crédito tributário, com nascimento de outro crédito 
tributário, mas, pelo contrário, que o crédito tributário parcelado resiste 
incólume até o pagamento total e, se não cumpridas as condições 
impostas, o mesmo crédito volta a ser exigível e, portanto, cobrável a 
qualquer tempo.225

 
Por isso, não pode haver compatibilidade entre o parcelamento e o 

cerne da transação do CTN, pois, apesar da extinção fracionada do crédito, o 

litígio na relação tributária permanece em suspenso, aguardando o cumprimento 

(voluntário) da obrigação ajustada pelo devedor, o qual, pela garantia 

constitucional de acesso à jurisdição, tem o direito de (re)instalação226 da 

contenda para questionar o parcelamento ou a obrigação que lhe deu origem.  

“Tendo o credor direito à coisa devida na sua integralidade, não é 

obrigado a qualquer encargo para recebê-la. Daí presumirem-se a cargo do 

devedor as despesas com o pagamento e a quitação”227. Nessa perspectiva, a 

concessão de prazo para pagamento parcelado reveste um ônus para o credor e 

 
224 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 1993, 
(Vol. II: Teoria geral das obrigações), p. 125: “Em todos os casos, contudo, em que se façam 
pagamentos parciais, autorizados pela convenção entre as partes ou vontade legal, as garantias 
que eventualmente acompanham a obrigação permanecem inteiras até a final e definitiva 
extinção da obrigação”. 
225 LEMOS, Rubin. Parcelamento de débito tributário: enfoque atualizado pela Lei 
Complementar nº 104/2001. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p. 48. 
226 FURTADO, Antônio Carlos. Transação..., p. 45: “E nem sempre têm alcançado o fim a que se 
destinam – terminação de litígio – pois os ajustes celebrados têm, no mais das vezes, substituído a 
obrigação original, indivisível, pelo parcelamento, cuja inadimplência faz renascer o litígio, se já 
existia ou, nascer o que ainda não existia, decorrente do acordo nascido por ocasião da concessão 
da remissão parcial que foi, impropriamente, chamada de transação”. (Grifo do autor) 
227 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições... (V. II), p. 125, grifo do autor. 
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um benefício para o devedor, de modo que uma transação, ajustada com base no 

Art. 171, que resultasse em parcelamento estaria sobrecarregando o credor com 

um custo maior para o recebimento fracionado no prazo alongado, assim 

descaracterizando a mutualidade das concessões:  

Como se vê, o parcelamento puro e simples do crédito tributário, 
caracteriza a moratória e, havendo redução do seu valor, fica acrescido, 
ainda, da remissão parcial, portanto, moratória + remissão. Só 
caracteriza a transação, a redução para pagamento à vista e após 
instaurado o litígio. 228

 
Portanto, a admissão de pagamento fracionado do crédito 

tributário constituído e litigioso descaracteriza uma transação, podendo ser 

validada com base no regulamento geral da moratória ou do parcelamento229.  

 

 

228 FURTADO, Antônio Carlos. Transação..., p. 45, grifo do autor. 
229 Cf. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. O 
PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO IMPLICA 
A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MAS A SUA SUSPENSÃO. 1. O parcelamento do débito na 
execução fiscal implica, tão-somente, a suspensão do processo, conservando-se perene a Certidão 
da Dívida Ativa a sustentar a execução até que se extinga a dívida, podendo operar-se a 
continuidade da execução fiscal pelo saldo remanescente, se o parcelamento não restar cumprido 
integralmente pelo sujeito passivo. 2. A figura do parcelamento não se confunde com a transação 
extintiva do crédito. A autocomposição bilateral ou transação é forma de extinção do crédito 
tributário, consoante determina o art. 156, III do CTN, implicando no término do direito da 
Fazenda Pública de cobrar a obrigação tributária. 3. Considerando que a transação é a forma pela 
qual as partes previnem ou terminam litígios mediante concessões mútuas, enquanto que o 
parcelamento é a mera dilação de prazo para o devedor honrar sua dívida, não há que falar em 
naturezas semelhantes. Ao revés, no parcelamento, a dívida ativa não se desnatura pelo fato de 
ser objeto de acordo de parcelamento, posto que não honrado o compromisso, retoma ela o os seus 
privilégios, incidindo a multa e demais encargos na cobrança via execução fiscal. 4. É novel regra 
assente no Código Tributário Nacional que o parcelamento do débito é meramente suspensivo. 5. 
Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL 514351 Processo: 200300231637 UF: PR Órgão 
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data da decisão: 20/11/2003 Documento: STJ000524059 Fonte DJ 
DATA:19/12/2003 PÁGINA:347 Relator(a) LUIZ FUX; Idem. Tribunal Regional Federal (5. 
Região). TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE 
RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. 
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENÚNCIA AO DIREITO 
MATERIAL EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A 
adesão ao programa de recuperação fiscal - REFIS importa na mera suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário, e não, em sua extinção, razão pela qual não se pode enquadrá-la como 
transação extrajudicial. 2. Neste contexto, como um dos requisitos para a própria adesão consiste 
na renúncia ao direito em que se funda a ação, os embargos devem ser extintos, com base no 
artigo 269, V, do Código de Processo Civil, uma vez explicitado o propósito de aderir ao citado 
programa, com a inclusão, no mesmo, do crédito em questão. 3. A execução fiscal ficará suspensa 
até que o débito, nas condições ajustadas no programa REFIS, seja integralmente liquidado, 
podendo prosseguir, a qualquer momento, na hipótese do descumprimento das ditas condições. 4. 
Como não há que se falar em transação extrajudicial, pelos motivos expostos, a embargante 
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“A qualificação é o “alvo preferido” dos corretivos, pois permite 

excluir as conseqüências geradas pela vinculação de situações equívocas a 

categorias jurídicas utilizando outras classificações”230. A distinção entre 

parcelamento e transação é indispensável à prática administrativa e tributária 

em virtude das conseqüências processuais advindas, pois a indeterminação entre 

as duas figuras pode ser causa para pedidos de extinção do processo com base no 

Arts. 171, CTN, sob alegação de uma composição entre as partes para solução do 

litígio e extinção de processo de conhecimento (Art. 269, III, CPC), admitindo o 

parcelamento como a execução de tal “acordo”.  

Uma composição intersubjetiva que inclua o pagamento parcelado 

de crédito tributário pode vir a ter eficácia de coisa julgada entre as partes se 

resolver as questões de direito material (Art. 269, II, III, V, CPC), contudo, 

enquanto restar parcela não-quitada, não pode encerrar o (eventual) processo 

nem dissolver o liame obrigacional (Art. 792, CPC)231. Nesse contexto, no 

 

 

deverá arcar com os ônus sucumbenciais, pagando as custas processuais e os honorários 
advocatícios. 5. Apelação provida. Decisão UNÂNIME. APELAÇÃO CÍVEL AC 286010/CE 
Processo: 2002.05.00.006948-5 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Relator Desembargador 
Federal ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO (Substituto) Data Julgamento 25/11/2004 
Documento nº: 94354 Publicações FONTE: DIÁRIO DA JUSTIÇA - DATA: 15/04/2005 - PÁGINA: 
986 - Nº: 72 - ANO: 2005. Disponível em <http://daleth.cjf.gov.br/Jurisp/Juris.asp>. Acesso em 14 
de outubro de 2005. 
230 BERGEL, Jean-Louis. Teoria..., p. 284. 
231 Cf. BRASIL. Tribunal Regional Federal (5. Região). TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM 
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADESÃO AO REFIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDIÇÃO DO 
PARÁGRAFO 6º DO ART. 2º DA LEI 9964/2000 E DECRETO 3.431/00, ART. 5º, PARÁGRAFO 4º. 
EXTINÇÃO ART. 269, V. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCLUSOS NO ENCARGO 
PREVISTO NO DL Nº 1.025/69 (SÚMULA 168, EX-TFR). APELAÇÃO PARCIALMENTE 
PROVIDA. 1. Apelação cível em embargos à execução, interposta pela Fazenda Nacional, às fls. 
47/56, que tem por objeto a reforma da sentença proferida pelo Exmo. Juiz Federal substituto da 
9ª Vara/CE Dr. Newton Fladstone Barbosa de Moura, às fls. 44/45, em que se discute a extinção 
do feito com fulcro no Art. 269, V, do CPC, com a condenação da apelada nos honorários 
advocatícios e despesas processuais. 2. O juiz a quo (fls. 44/45), em face da adesão da apelada ao 
REFIS, homologou a transação celebrada, extinguindo o feito, com base no Art. 269, III e V, do 
CPC, sem condenação em honorários. 3. A desistência do direito em que se funda a ação, como 
condição imposta no Art. 2º, Parágrafo 6º, da Lei 9.964/00, e pelo Decreto 3.431/00, Art. 5º, 
Parágrafo 4º, não importará, na sentença de extinção, à condenação em honorários advocatícios, 
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interregno do adimplemento voluntário, a certidão sobre a situação do sujeito 

passivo perante o Fisco (Arts. 205 e 206, CTN) deve indicar o cumprimento 

parcial de sua obrigação de pagar (certidão positiva com efeito de negativa). 

Ainda importa analisar a idéia do ajuste transacional do Art. 171, 

CTN, resultar em exclusão do crédito tributário, assim instituindo isenção ou 

anistia.  

A doutrina brasileira discute acerca da caracterização das figuras 

enquadradas pelo Código no tópico “Exclusão de Crédito Tributário”, não havendo 

entendimento unânime a respeito; sobressaindo, contudo, concordância geral 

(com argumentação variada) sobre uma atecnia232 na inclusão da isenção233 no 

rol do Art. 175, CTN, já que não há a prévia constituição do crédito e, por isso, o 

termo exclusão mostra-se ambíguo, na medida em que indica a retirada de ‘uma 

 
no caso de desistência de embargos à execução fiscal promovida pela União (Fazenda Nacional), 
como é o caso, pois, segundo a legislação própria, tal verba não é devida porque incluída no valor 
do encargo de 20% previsto nos Arts. 1º e 2º do Decreto-lei 1.025/693 e na Súmula 1684/TFR. 
(Precedentes: STJ ERESP 503023:RS Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO Data da decisão: 
09/06/2004 Relator FRANCIULLI NETTO Decisão unânime; TRIBUNAL QUINTA REGIÃO 
AC308220:AL Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data da decisão: 03/08/2004 Relator 
Desembargador Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA Decisão unânime). 4. Ao aderir ao 
REFIS, procedeu a empresa apelada à confissão irrevogável e irretratável do débito, consoante o 
Art. 3º, I, da Lei 9.964/00, obrigando-se, ainda, a desistir de qualquer ação judicial, com renúncia 
ao direito sobre o qual se funda, como dispõe o Art. 5º, Parágrafo 4º, Decreto 3.431/00. Entretanto, 
a adesão ao referido programa de parcelamento de débitos tem condão de, tão-somente, suspender 
a execução fiscal, enquanto em andamento o débito parcelado, e não de extinguir o crédito 
tributário, encerrando tal renúncia ato de disponibilidade processual, que, homologado, gera 
eficácia de coisa julgada material, devendo a extinção do processo se dar na forma do Art. 269, V, 
do CPC. 4. Apelação parcialmente provida para extinguir o processo, com julgamento do mérito, 
com fulcro no Art. 269, V, do CPC. Decisão UNÂNIME. Apelação Cível AC 340385/CE Processo: 
2004.05.00.014422-4 Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Relator Desembargador Federal 
HÉLIO SÍLVIO OUREM CAMPOS (Substituto) Data Julgamento 27/01/2005 Documento 
nº:94599 Publicações FONTE: DIÁRIO DA JUSTIÇA - DATA: 15/04/2005 - PÁGINA: 1035 - Nº: 72 
- ANO: 2005. Disponível em <http://daleth.cjf.gov.br/Jurisp/Juris.asp>. Acesso em 14 de outubro 
de 2005. 
232 Cf. BORGES, José Souto Maior. Teoria..., p. 163; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. 
Teoria..., p. 218. 
233 Cf. SOUSA, Rubens Gomes de. Anteprojeto..., p. 56: “Art. 220. Isenção é a dispensa legal do 
pagamento do tributo devido”. 
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não-ocorrência’234. 

Tangenciando a acirrada polêmica acerca da “natureza jurídica” 

(tipificação doutrinária) da isenção tributária, importa ressaltar sua 

incompatibilidade com a transação porque, em qualquer perspectiva adotada 

(fator impeditivo do nascimento da obrigação tributária235, exceção legal à 

tributação com exclusão do fato gerador236, fórmula inibitória da funcionalidade 

da regra-matriz de incidência237, hipótese de não-incidência legalmente 

qualificada238), não há crédito tributário constituído a ser extinto pela prestação 

transacionada, nem deve ser admissível um ajuste intersubjetivo para isentar 

(outras futuras) obrigações tributárias, mesmo se alegado compensação ou 

prevenção de litígios nesse espaço. 

A anistia é forma de extinção da punibilidade, advindo o perdão 

da infração e dispensa de dívida decorrente de aplicação da sanção – essa 

transformada em crédito tributário (Art. 113, § 1º, CTN). Seu confronto com a 

transação do Art. 171, CTN, pode indicar incompatibilidade na materialização 

conjunta das duas figuras. Nas circunstâncias em que o crédito tributário 

decorrente da sanção pela infração tributária não esteja constituído ou quando 

não haja discussão, uma transação deve ser tida por insubsistente pela ausência 

dos pressupostos exigidos (crédito tributário e/ou litígio). No caso em que a multa 

já foi aplicada, constituído o crédito e anunciado o litígio, a concessão legal para o 

perdão administrativo na espécie pode ser confundida com o âmbito da 

 
234 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 486. 
235 Cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso..., p. 737. 
236 Cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso..., p. 198-200. 
237 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Op. cit.,  p. 488-495. 
238 Cf. BORGES, José Souto Maior. Op. cit., p. 183; AMARO, Luciano. Direito..., p. 280-281. 
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remissão239, na medida em que as tratativas não investiguem a origem ou as 

parcelas integrantes do crédito porque a penalidade pecuniária equivale à 

prestação da obrigação principal. 

Dessa forma, conclui-se que, estando determinada à transação 

resultar, necessariamente, na extinção do crédito tributário, o ajuste deve se ater 

a meio indicado pelo direito tributário para tal finalidade, rejeitados aqueles 

afetos à suspensão de sua exigibilidade ou “exclusão”. 

 

 

3.4 Objeto: mérito  
 

 

A lei complementar dispõe uma faculdade aos sujeitos da 

obrigação tributária celebrarem transação, a fim de resolver litígio e extinguir o 

crédito; assim, exige uma conjectura acerca das opções admissíveis em cada caso 

concreto. Se o legislador delimitar o quantum da renúncia de receita e indicar 

 
239 Cf. AMARO, Luciano. Direito..., p. 456: “A anistia distingue-se da remissão. Embora ambas 
possam refletir uma dose de generosidade do legislador, ao conceder perdão, o objeto da remissão 
é o tributo devido e o da anistia é a infração praticada. Na remissão, tem-se o fato gerador, o 
nascimento da obrigação tributária, e o perdão da dívida tributária (quer tenha havido 
lançamento quer não). Na anistia, tem-se uma infração, o nascimento do direito de punir, e o 
perdão da infração, extinguindo-se o direito de punir. O Código Tributário Nacional, porém, 
embaralha magistralmente os dois institutos; primeiro, ele integra, no conceito de crédito 
tributário, a penalidade pecuniária, mas subordina a existência do crédito (constituição) ao 
lançamento; depois, coloca a anistia como “exclusão do crédito” (que, analogamente com o 
tratamento dado à isenção, teria o efeito de impedir o lançamento). Caberiam as seguintes 
perguntas: se a anistia é “exclusão do crédito” (atuando antes da sua “constituição”), as 
penalidades já “lançadas” não se considerariam anistiadas, pois dependeriam de uma lei de 
remissão? Onde ficaria, nesse caso, a isonomia? Ou a lei de anistia, para essa hipótese, seria 
considerada como lei de remissão? O perdão de tributo ainda não lançado (que não seria remissão 
do “crédito tributário”, pois este ainda não estaria “constituído”) seria, porventura, causa de 
“exclusão do crédito”, não arrolada no art. 175? E mais: se a anistia é “exclusão do crédito”, não 
seriam perdoáveis infrações passíveis de outras penalidades, que não a pecuniária? A letra do 
Código não permite respostas consistentes para essas questões, que devem ser resolvidas à luz 
dos princípios e das técnicas de interpretação e aplicação da lei. (Grifo do autor) 
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meios utilizáveis para sua materialização, ao agente administrativo indicado na 

lei de permissão deve caber a avaliação sobre a oportunidade e conveniência de 

aprovar a autocomposição em litígio para, com isso, extinguir crédito tributário. 

Esse molde pode apontar uma incomum discricionariedade para o administrador 

tributário240. 

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de 
razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, 
perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução 
mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, por força da 
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, 
dela não se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a 
situação vertente.241

 
Na medida em que admitir o exercício de um juízo discricionário 

no núcleo da competência vinculada à legalidade estrita, a figura transacional 

sugere uma regra especial no direito tributário – também nesse ponto. A 

atividade administrativo-tributária não pode ser regulada pela lei em sua 

totalidade porque impossível prescrever todas as regras necessárias à atuação 

estatal. Por isso, uma cisão plena entre atuação administrativa vinculada e 

discricionária não pode representar a realidade público-estatal242.  

 

 

240 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transação no direito tributário, discricionariedade e 
interesse público. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo: Oliveira Rocha, n. 83, 
ago., 2002, p. 122: “Assim, a lei geral tributária brasileira abre a possibilidade das pessoas 
políticas de, através de lei, disciplinarem a transação. Portanto, os entes tributantes, nos termos 
que vierem a estabelecer em lei, podem abrir margens discricionárias à Administração Tributária, 
para que estas possam celebrar transações com o crédito tributário já constituído”.  
A admissão de discricionariedade na atividade administrativa-tributária é negada diretamente 
por SOUSA, Rubens Gomes de. Competência tributária. In: SOUSA, Rubens Gomes de; 
ATALIBA, Geraldo; CARVALHO, Paulo de Barros. Comentários..., p. 106; ou indiretamente por 
CARRAZZA, Roque Antonio. Curso..., p. 506; XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, 
simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001, p. 18: “A exigência de “reserva 
absoluta” transforma a lei tributária em lex stricta (princípio da estrita legalidade), que fornece 
não apenas o fim, mas também o conteúdo da decisão do caso concreto, o qual se obtém por mera 
dedução da própria lei, limitando-se o órgão de aplicação a subsumir o fato na norma, 
independentemente de qualquer valoração pessoal”. (Grifo do autor) 
241 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 48, grifo do autor.  
242 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade..., passim; KRELL, Andreas 
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Tal admissão de discricionariedade na gestão fazendária não deve 

resultar em um contorno doutrinário exclusivo (distinto da categoria geral), por 

refletir, da mesma forma, uma atribuição legal de competência administrativa 

para escolha e concretização de uma opção dentre alternativas admitidas pelo 

ordenamento para finalização ótima do caso concreto.  

No exercício da discricionariedade, o fim estipulado ganha relevo: 

“a discricionariedade não pode ser exercida nem contra a finalidade nem mesmo 

sem ela, mas, apenas, em favor dela”243. A solução administrativa para o caso 

concreto deve ser válida quando apontar para o objetivo (de interesse público) 

fixado pela respectiva norma de competência244. Nesse quadrante, a ação não 

pode ser livre nem sugerir uma exceção derrogatória da vinculação à lei, fator 

inerente à administração pública: deve ser delimitada externamente por ângulos 

originados no motivo e apontados para a finalidade – a inserção dos elementos 

realísticos nesse núcleo permite o exame e a escolha da ação (racionalmente) mais 

indicada para concretização de tal desiderato. É que, no Estado de Direito, não há 

espaço para o agente público fazer opções inquestionáveis, pois as atuações 

administrativas estão submetidas à legalidade, impessoalidade, moralidade, 

 
Joachim. Discricionariedade..., p. 22-23: “Entretanto, vale frisar, já nesse ponto, que a 
vinculação dos agentes administrativos aos termos empregados pela lei apresenta uma variação 
meramente gradual. Por isso, o ato administrativo “vinculado” não possui uma natureza diferente 
do ato “discricionário”, sendo a diferença no grau de liberdade de decisão concedida pelo legislador 
quantitativa, mas não qualitativa. A decisão administrativa oscila entre os pólos da plena 
vinculação e da plena discricionariedade. Esses extremos, no entanto, quase não existem na 
prática; a intensidade vinculatória depende da densidade mandamental dos diferentes tipos de 
termos lingüísticos utilizados pela respectiva lei. A qualificação de um ato administrativo como 
“plenamente vinculado” – ainda comum na doutrina e jurisprudência do Brasil – parece remontar 
aos equívocos da Escola da Exegese, que pregava que normas legais “serviriam de prontuários 
repletos e não lacunosos para dar solução aos casos concretos, cabendo ao aplicador um papel 
subalterno de automatamente (sic) aplicar os comandos prévios e exteriores de sua vontade”.” 
243 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade..., p. 34, grifo do autor. 
244 Cf. CAETANO, Marcelo. Princípios..., p. 152-155. 
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publicidade, eficiência, legitimidade e economicidade245. 

Aqui podemos também lançar mão do conceito evanescente de 
«discricionaridade vinculada» e dizer que a discricionaridade é vinculada 
no sentido de que o exercício do poder de escolha deve ir endereçado a um 
escopo e resultado da decisão que é o «único ajustado», em rigorosa 
conformidade com todas as directrizes jurídicas, e particularmente legais, 
que são de tomar em conta, ao mesmo tempo que se procede a uma 
cuidadosa pesquisa e a uma cuidadosa consideração de todas as 
«circunstâncias do caso concreto».246

 
Assim, esta discricionariedade aqui examinada, indicando 

competência administrativa para juízo optativo, delimitada pelo motivo e 

direcionada para concretização de um fim, deve surgir como atuação restringida à 

definição de objeto indeterminado (prestação dos sujeitos tributários até então 

irresoluta).  

Também em relação à transação de direito tributário, tal desenho 

legal de competência para discricionariedade administrativa decorre da 

impossibilidade lógica e jurídica de determinação a priori pelo legislador247 das 

situações aptas ao ajuste. Por isso, deve ser estipulado ao administrador cotejar 

os casos que reivindicam imediata materialização da finalização da obrigação 

tributária com satisfação do crédito – para tanto, até admitindo uma renúncia 

parcial à pretensão. O executor das finalidades indicadas em lei deve ser o órgão 

munido do instrumental suficiente para a averiguação das circunstâncias e 

indicação de contendas inusitadas, nas quais uma solução negociada pode ser a 

melhor alternativa para o interesse público em contraponto à continuação de 

litígio para um pressuposto recebimento integral em termo ulterior (quiçá, 

 
245 Cf. POLTRONIERI, Renato. Discricionariedade dos atos administrativos e a 
ambigüidade da norma jurídica positiva. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 187. 
246 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1996, p. 220-221. 
247 Cf. SIQUEIRA, Natércia Sampaio. Crédito..., p. 91. 
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indefinido).  

Esse juízo aponta para uma margem de livre decisão do 

administrador, sugerindo a discricionariedade de escolha de conteúdo248, optativa 

entre as condutas de autorizar ou não o ajuste, em função dos elementos 

circunstanciais249. Nesse segmento, a determinação normativa para autorização 

em “cada caso” deve provocar um maior desvelo no juízo administrativo, por 

assinalar a minguada conveniência para a utilização deste instrumento extintivo, 

que deve ser indicado, tão-somente, para litígios que se mostrem, também, 

incomuns250.  

De fato, a transação no Direito Público tanto tem uma natureza 
excepcional, que sua utilização é reservada exclusivamente para resolver 
situações de dúvida jurídica ou de incerteza do direito, sendo atribuída a 
mais alta hierarquia da Administração [...] Portanto, é lógico que a 
utilização de um mecanismo excepcional só tenha lugar a respeito de 
situações excepcionais, que estejam fora da normalidade. Tudo isso sem 
desconhecer que a relação generalidade (ou normalidade) 
excepcionalidade, é conjuntural e que, de outro lado, como se pode dizer, 
sempre será possível encontrar por trás de cada exceção um princípio 
mais ou menos geral.251

 
A constatação de fenda na atividade tributária (permissiva de 

discricionariedade) deve ser criticada a partir do direito positivo da 
 

248 Cf. NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 221. 
249 MASSANET, Juan Ramallo. La eficacia..., p. 240-241: “[…] si pretendemos averiguar si es 
posible la existencia de algún tipo de acuerdo, transacción o convenio entre las partes de la 
relación tributaria, la conclusión probablemente no puede alcanzarse en abstracto ni 
exclusivamente por vía de principio, sino que dependerá de cuál sea la situación que constituya el 
objeto de dicha convención”. [Se pretendemos averiguar se é possível a existência de algum tipo de 
acordo, transação ou convênio entre as partes da relação tributária, a conclusão provavelmente 
não pode ser alcançada por abstração nem exclusivamente de forma geral, pois dependerá de qual 
seja a situação que constitua o objeto de dita convenção.] (Tradução nossa) 
250 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 47-48. 
251 AGÜERO, Antonia Agulló. La introducción…, p. 186, (tradução nossa): “De hecho, la 
transacción en Derecho Público tiene ya una naturaleza excepcional, en cuanto que su utilización 
se reserva exclusivamente para resolver situaciones de incertidumbre jurídica o de incerteza del 
derecho, y se atribuye a la más alta jerarquía de la Administración, el Consejo de Ministros, 
previo el de Estado. Por lo tanto, es lógico que la utilización de un mecanismo excepcional sólo 
tenga lugar respecto de situaciones excepcionales, que quedan fuera de la normalidad. Todo ello 
sin desconocer que la relación generalidad (o normalidad) excepcionalidad, es coyuntural y que, de 
otro lado, como suele decirse, siempre será posible encontrar detrás de cada excepción un 
principio más o menos general”. 
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administração pública (e) dos tributos. No ordenamento brasileiro, o Código 

Tributário traçou a figura ‘tributo’ com o elemento conceitual “atividade 

administrativa plenamente vinculada” para cobrança da prestação pecuniária 

(Art. 3º), autorizando a satisfação dos créditos (Art. 141) pela ação do sujeito 

passivo (Art. 150), por compensação, por transação, por remissão (dentre outros 

meios – Art. 156). Nesse espaço, a gestão fazendária deve estar subjugada pelas 

disposições da lei complementar referentes à modificação e extinção do crédito 

tributário, inclusive quanto a atos que encerrem núcleos de inação administrativa 

ou de opções dentro de uma arena demarcada externamente. Por isso, atentando 

às determinações da norma geral, a atividade administrativa-tributária pode 

aventar institutos peculiares (sob regras especiais), delimitados para a extinção 

do crédito – transação, remissão. [A remissão (Art. 172, CTN) permite até o 

exercício de eqüidade, em nível mais elevado de discricionariedade 

administrativa ou de mais tênue limite para o controle.252] 

Como o juízo discricionário não pode ser livre de controle253, o 

administrador deve indicar na motivação254 de sua decisão – Lei nº 9.784, de 29 

de janeiro de 1999, Art. 2º, Parágrafo único, VII – os critérios adotados em sua 

avaliação. 

Nesse quadro, os lindes para o juízo discricionário – a realização 

de autocomposição do litígio para a extinção do crédito tributário – parecem 

ajustados à determinação constitucional de eficiência255 na atuação 

 
252 Cf. BASSANEZE, João Marcello Tramujas. Extinção..., p. 267. 
253 Cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos..., p. 162-163. 
254 Cf. BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Convenios…, p. 86; VITTA, Heraldo Garcia. 
Aspectos da teoria geral no direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 78. 
255 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 50.  
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administrativo-tributária256, traduzindo a singularidade da transação no rol dos 

expedientes extintivos. A decisão sobre (des)autorizar a transação deve tomar por 

parâmetro a finalidade, em boa parte, extrafiscal – buscar, em primeiro plano, a 

pacificação de uma relação litigiosa. [A imediata solução de litígio incomum é 

apontada como guia para a aprovação da transação no Anteprojeto de Código 

Tributário Nacional de Rubens Gomes de Sousa257.] A lei complementar institui 

uma alternativa, que faculta a solução de questões litigiosas pelas partes da 

obrigação tributária (autocomposição) para, com isso, imediatamente viabilizar o 

resultado esperado da relação tributária (a satisfação do crédito por um dos meios 

admitidos para tal fim)258. Esse deve ser o sentido da atribuição para o 

administrador analisar as circunstâncias “em cada caso” e decidir (des)autorizar 

 
256 [A relação entre discricionariedade administrativa e eficiência está na origem da construção 
doutrinária da categoria.] Cf. KRELL, Andreas Joachim. Discricionariedade..., p. 18: “Somente 
após muitos anos de debate político e justeórico, a discricionariedade passou a ser aceita como 
verdadeira necessidade para habilitar a Administração Pública a agir com mais eficiência na 
organização dos serviços públicos e no atendimento das múltiplas demandas e reivindicações das 
sociedades industrializadas. Ficou evidente que, perante a dinâmica do mundo moderno, onde 
sempre vêm surgindo situações novas e imprevistas, que exigem uma atuação célere e eficaz da 
Administração, o legislador está impossibilitado de regulamentar todos os possíveis casos de modo 
antecipado e em detalhes”.  
257 Vide p. 23, nota 25.  
258 Cf. MONTALVO, Rafael Fernández. La jurisdicción contencioso-administrativa ante la 
revisión de los actos fruto de la transacción entre las partes: alcance de la actuación revisora. 
Análisis del artículo 76 del proyecto de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa. In: PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). Convención…, p. 100-101: “La 
terminación convencional de los procedimientos administrativos debe situarse en el ámbito de la 
eficacia administrativa (art. 103.1 CE), destinada a la mejor y más rápida satisfacción del interés 
público sin quiebra del principio de legalidad. Por tanto, en los supuestos de habilitaciones 
normativas – legales o reglamentarias – específicas, cuando dicho interés y las circunstancias 
particulares concurrentes determinen que la atribución de la correspondiente potestad a la 
Administración lo sea con el suficiente grado de discrecionalidad que permita la determinación 
convenida del contenido de los actos en que pueda traducirse el ejercicio de aquélla”. [A 
finalização convencionada de procedimentos administrativos deve situar-se no âmbito da eficácia 
administrativa (Art. 103.1, Constituição da Espanha), destinada à melhor e mais rápida 
satisfação do interesse público sem quebra do princípio da legalidade. Portanto, nas hipóteses de 
habilitações normativas – legais ou regulamentares – específicas, quando dito interesse e as 
circunstâncias particulares concorrentes determinem que a atribuição da correspondente 
competência à Administração seja feita com o suficiente grau de discricionariedade que permita à 
determinação pactuada do conteúdo dos atos que possam traduzir o exercício o exercício daquela.] 
(Tradução nossa) 
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a autocomposição para extinção de crédito tributário em litígio.  

A obrigação da administração pública de eficiência identifica-se 

com o(s) dever(es) de escolher o meio de menor dispêndio e/ou de promover o fim 

de modo satisfatório259. Esse postulado, constitucionalizado, é relacionado à 

estruturação da atividade administrativa (os meios) para atingir os fins 

desejados260: “o administrador público está obrigado a obrar tendo como 

parâmetro o ótimo. Em outro dizer, tem o compromisso indeclinável de encontrar 

a solução mais adequada economicamente na gestão da coisa pública”261.  

O dever262 fundamental de contribuir para os gastos públicos 

encontra justificação (parcial) em uma administração eficiente. Se o fim da 

atividade tributária deve ser auferir recursos para prestações público-estatais 

atinentes ao bem comum, a materialização ótima de tais resultados requer um 

célere cumprimento de tal obrigação, de modo que o estorvo ou o embaraço 

momentâneo desse desiderato – pela fixação de litígio – deva ser neutralizado 

com menor custo e maior satisfação possível para ambas as partes263.  

 

 

259 Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. 426-430.  
260 Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência 
administrativa. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 118-120. 
261 FREITAS, Juarez. O controle..., p. 85. 
262 Cf. NABAIS, José Casalta. O dever..., passim; ESCRIBANO, Francisco. La configuración 
jurídica de deber de contribuir: perfiles constitucionales. Madrid: Civitas, 1988, p. 205 et seq.; 
CHULVI, Cristina Pauner. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los 
gastos públicos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Cuadernos y Debates, 
n. 108, 2001, passim. 
263 PAREDES, Maria Virginia; CONDE, Tristan Oscar. Procedimientos sustitutivos…, p. 64: “En 
otros países se encuentra en una indeclinable acentuación y marcada la Transacción y la 
negociación entre los contribuyentes y la administración central recaudatoria, como es el caso de 
los Estados Unidos. En dicho territorio existe Ap. Oficce que prevee una presentación acordada 
con la finalidad de solucionar los conflictos traídos a resolver, siempre antes de dar cualquier paso 
procesal en el orden judicial. Es decir la idea es que el contribuyente siga dentro del sistema, y no 
apartarlo de él, para volver a que el mismo reciba crédito, asegurando de esa forma el 
cumplimiento para lo futuro de sus obligaciones con el fisco, de allí que se contemplan distintas 
situaciones y/o contemplaciones dentro de la órbita discrecional con que se maneja el órgano 
recaudador tributario estadual. Lo cual dentro de los actos con características de consenso y del 
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A conservação de um litígio impede o aparecimento do resultado 

indicado à relação obrigacional, sendo onerosa para as partes, que suportam as 

despesas decorrentes da manutenção da discussão por lapso indefinido, de modo 

que uma solução ágil das questões pendentes decorre da imposição constitucional 

(Arts. 37, caput e 70, caput) para eficiência e economicidade na gestão dos direitos 

tributários264. 

Para nós, a economicidade é uma das facetas da eficiência stricto sensu, 
aspecto da idéia maior de eficiência. Em uma primeira aproximação, o 
significado de economicidade se associa mesmo à idéia fundamental de 
obtenção do melhor resultado estratégico possível a partir de uma 
determinada alocação de recursos econômico-financeiros, em dado 
cenário socioeconômico. Em outras palavras, traduz, sob o ponto de vista 
econômico-financeiro, a necessidade, em cada atuação da Administração 
Pública, de adequação da “relação custo X benefício”; de modicidade e 
simplicidade da despesa; de minimização dos custos financeiros para 
determinado resultado almejado, de combate ao desperdício. Por outro 
lado, sob um enfoque mais global, implica eficiência da gestão financeira 
e da execução orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e 
gastos públicos e na maximização da receita e da arrecadação.265

 
A economicidade como critério utilizado na ponderação 

discricionária sobre (des)autorizar transação, deve levar o administrador 

tributário a sopesar a previsão de receita no período com a vantagem advinda de 

recebimento imediato a menor – considerando o limite máximo estabelecido pelo 

legislador para a disponibilidade do crédito – de modo que, de um ajuste com 

remissão parcial, dação em pagamento ou compensação de créditos, ainda resulte 
 

tipo contractuales, se genera entre la Administración y el administrado una relación de 
compromiso con la finalidad de llegar a una oferta justa para las dos partes”. [Em outros países, 
observa-se uma inclinação para a transação e a negociação entre os contribuintes e a 
administração fazendária central, como é o caso dos Estados Unidos. Em dito território, admite-se 
um acordo com a finalidade de solucionar os conflitos trazidos para resolução, sempre antes de 
qualquer ato processual na ordem jurisdicional. A idéia é que o contribuinte siga dentro do 
sistema, e não apartado dele, direcionado ao recebimento do crédito, dessa forma assegurando o 
futuro cumprimento de suas obrigações com o fisco, ali se contemplando distintas situações dentro 
da órbita discricionária manejada pelo órgão arrecadador. Dentre os atos com características de 
consenso e do tipo contratual, gera-se entre a Administração e o administrado uma relação de 
compromisso com a finalidade de chegar a uma oferta justa para as duas partes.]. (Tradução 
nossa) 
264 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., passim. 
265 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio..., p. 230. 
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uma arrecadação incrementada neste intervalo, repercutindo a indicação para a 

gestão fiscal responsável do Art. 14, I, LRF. Portanto, uma autorização, 

presumindo menores custos em relação à decisão comum, deve pressupor que a 

transação mostra-se um instrumento ótimo para a solução de tal litígio 

examinado, principalmente, em razão da satisfação célere do crédito tributário. 

A eficiência da autocomposição (finalidade) não pode ser tida como 

prioritária em detrimento da moralidade da atuação administrativa (conteúdo)266 

no caso concreto. 

A moralidade administrativa está associada, em sua finalística, à 
prossecução do interesse público em razão do qual se atribui a 
competência administrativa, de que não se pode afastar, e, 
metodologicamente, à atenção pelo agente público titular desta 
competência, de valores como veracidade, honestidade e lealdade e 
confiança, na expectativa de que sua conduta, sob o ponto de vista ético, 
seja a de um homem comum – sincero, honesto e leal, em quem se possa 
confiar, e consentânea com os valores aceitos socialmente naquele 
momento. Assim sendo, o princípio da moralidade administrativa, numa 
acepção ampla, além de ser conformador da conduta do agente público, 
sob o ponto de vista ético (acepção restrita do termo), compreende o dever 
de observância da finalidade pública prevista na norma jurídica.267

 
Os agentes da administração fazendária têm a função de lançar e 

cobrar os tributos exigidos por lei, com as atribuições para fiscalizar e investigar 

as atividades relacionadas com a ocorrência de fatos geradores, com vistas a 

evitar desvios dos deveres tributários e efetivar o mandamento de arrecadar em 

face de todos os obrigados por lei. Nesse contexto, a moralidade tributária avulta 

como a qualidade do agir voltado para o cumprimento de tal desiderato, pois “esta 

função das autoridades não responde ao mero interesse do Tesouro, mas sim, ao 

direito do contribuinte a que os demais também paguem os impostos devidos”268. 

 

 

266 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade..., p. 154. 
267 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São 
Paulo: Dialética, 2004, p. 123. 
268 TIPKE, Klaus. Moral tributaria del estado y de los contribuyentes (Besteuerungsmoral 
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O agente fazendário para decidir sobre (des)autorizar a transação 

no caso examinado, deve pautar seu juízo pela moralidade, de modo a não ferir a 

ética administrativa em busca de quaisquer resultados, nem conferir privilégios 

descabidos – produtos, assim imorais, que não chegam à genuína finalidade 

pública determinada para a espécie269. As razões de decidir – (des)autorizadoras 

da transação – apontadas pelo agente fazendário firmam o marco para verificação 

da moralidade no ato administrativo específico, pois não é factível um contorno 

ético genérico que emoldure todas270 as possibilidades decisórias nesse entorno. 

 

 

und Steuermoral). Madrid: Marcial Pons, 2002, p. 81, (tradução nossa): “Según el § 85 AO 32 las 
autoridades financieras tienen la función de liquidar y recaudar los impuestos con igualdad de 
conformidad con las leyes. En particular, las autoridades deben garantizar que los impuestos no 
sean objeto de elusión o se apliquen de modo contrario a Derecho. Esta función de las autoridades 
financieras no responde al mero interés del Tesoro, sino al derecho que el contribuyente tiene a 
que los demás también paguen los impuestos debidos. Conforme a una concepción correcta, el 
funcionario de Hacienda actúa como fiduciario de la comunidad solidaria integrada por todos los 
contribuyentes”. 
269 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transação..., p. 122: “Além das amarras que vierem a ser 
estabelecidas de forma absoluta na lei, a Administração Pública, dentro das margens 
discricionárias, deve respeito aos princípios constitucionais reitores da tributação e da 
Administração Pública. Isto quer dizer que a Administração Pública para celebrar transação deve 
observância às vinculações tendenciais postas por vetores constitucionais, tais como o Princípio da 
Moralidade, da Imparcialidade, da Igualdade, da Razoabilidade, dentre outros. Entretanto, antes 
de mais nada, devemos verificar que o poder(/dever) de transacionar é um “poder/dever” 
administrativo aberto entre margens discricionárias à Administração Pública, para que esta 
possa atender de forma otimizada ao bem comum, perante as peculiaridades do caso concreto. Não 
se trata de um “poder” arbitrário atribuído à Administração Pública, mas de um “poder/dever” que 
deve ser exercido estritamente preso ao desiderato maior de atender da melhor maneira possível 
ao bem comum”. 
270 Em juízo diverso: TIPKE, Klaus. Moral..., p. 122: “El daño moral que producen los privilegios 
fiscales puede compensarse mediante un beneficio económico de interés general, si es que éste 
existe. Los responsables fiscales de todos los partidos políticos deberían darse cuenta de la 
pérdida de conciencia moral que se produce cuando intentan captar votantes mediante beneficios 
fiscales. Existen contribuyentes capaces de exprimir al máximo los beneficios fiscales y otros que, 
por falta de know how o de posibilidades financieras, deben compensar la disminución de ingresos 
tributarios que ocasionan los beneficios fiscales: estos últimos soportan todo el peso de la tarifa. 
De este modo, el Derecho tributario basado en la capacidad económica se convierte en un Derecho 
tributario que obliga a estar en guardia para aprovechar todos los beneficios fiscales”. (Grifo do 
autor) [O dano moral produzido pelos privilégios pode ser compensado mediante um benefício 
econômico de interesse geral, se é que isso existe. Os responsáveis fiscais de todos os partidos 
políticos deveriam se dar conta da perda de consciência moral que se produz quando tentam 
capturar eleitores mediante benefícios fiscais. Existem contribuintes capazes de descobrir o 
máximo dos benefícios fiscais e outros que, por falta de know how ou de possibilidades financeiras, 
devem compensar a diminuição de ingressos tributários ocasionados pelos benefícios fiscais: estes 
últimos suportam todo o peso da pauta tributária. Deste modo, o Direito tributário baseado na 
capacidade econômica converte-se em um Direito tributário que obriga à vigilância para 
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Como a lei complementar não especificou conteúdos para os 

litígios que podem ter solução pela via transacional e, ausentes tais 

condicionantes na lei de permissão, em princípio, a matéria discutida não deve 

ser parâmetro de análise discricionária para a decisão de (des)autorizar o ajuste 

com o sujeito passivo. Contudo, na circunstância em que a matéria litigiosa 

confronte a moralidade administrativa-tributária – por exemplo, discussão sobre 

lançamento de ofício de créditos não-pagos por evasão fiscal ou comprovada 

sonegação de impostos por sujeitos passivos de elevada capacidade contributiva – 

deve ser considerado a inexistência de fundamento para autorizar o ajuste, pois a 

concessão de benefício para o sujeito passivo de má-fé viola o preceito 

constitucional de moralidade que, no campo tributário, deve conter o 

administrador e o contribuinte. 

Ademais, este espaço de discricionariedade na atividade 

administrativa-tributária deve ser interpelado em face de princípios 

fundamentais do ordenamento tributário, mormente diante da igualdade. Aqui, a 

legalidade não é excluída, mas, antes, contorna esse campo, sendo importante 

destacar que – diversamente do apontado por doutrinadores estrangeiros271 – por 

força da regulação estritamente legal de seus componentes essenciais, esta 

singular discricionariedade administrativa-tributária não tem relevância na 

constituição da obrigação e na conformação do crédito em discussão.  

Nesse ponto, analisa-se a relação sistêmica entre a norma especial 

que faculta ao administrador escolher entre autorizar ou não um acordo diante de 

 
aproveitar todos os benefícios fiscais.] (Tradução nossa) 
271 Cf. ROSEMBUJ, Tulio. La transacción..., passim; PISARIK, Gabriel Elorriaga (Coord.). 
Convención..., passim. 
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“cada caso” e a imposição constitucional de isonomia tributária, que demanda um 

resultado igualitário para a imposição tributária sobre aqueles que estejam em 

situações idênticas (Art. 150, II, CF).  

Ninguém se iluda quanto a ser possível obter igualdade, em sentido 
absoluto, nas cargas tributárias, e isto não só pela impossibilidade de 
mensuração dos sacrifícios, mas pelas dificuldades técnicas de obter tal 
igualdade. É necessário contentar-se com uma igualdade relativa, de 
modo que os indivíduos que se encontram nas mesmas condições sejam 
submetidos a um mesmo tratamento fiscal, porque é utópico ter 
esperança em uma repartição absolutamente justa dos impostos entre 
indivíduos que não se encontram em situações idênticas. 272

 
Sabe-se que a igualdade absoluta é de incompossível efetivação na 

esfera social273, em razão mesmo das diferenças inerentes a cada sujeito. 

Portanto, neste segmento do juízo administrativo discricionário para 

(des)autorizar transação, o litígio passa a ser o padrão de nivelamento, o 

instrumental da determinação constitucional à Administração de aplicar 

isonomia na tributação: a decisão de (des)autorizar deve ser justaposta a toda lide 

tributária que se amolde ao tipo destacado, por sugerir uma expressiva vocação 

danosa à gestão tributária comum. Trata-se aqui com a indicação de um tipo – 

“que é uma «imagem geral contemplada comparativamente»”274 – um paradigma 

que deve ser utilizado para relacionar situações que se mostrem assemelhadas ou 

idênticas. Considerando os diversos tipos de litígios sobre crédito tributário 

constituído, um grupo tipológico deve ser destacado para admitir a 

 
272 UCKMAR, Victor. Princípios..., p. 85.  
273 KIRCHOF, Paul. La influencia…, p. 39: “Tratamiento igualitario nunca supone identidad sino 
sólo «igualdad en la medida de la relación». Nunca hay igualdad absoluta, sino igualdad «en 
relación a algo», con la visión puesta en un punto de vista comparativo, que es lo que hace que, 
sobre la base de una determinación común, podamos hablar de mensurabilidad de un acto”. 
[Tratamento igualitário nunca supõe identidade senão só “igualdade na medida da relação”. 
Nunca há igualdade absoluta, senão igualdade “em relação a algo”, com a visão posta em um 
ponto de vista comparativo, que é o que faz que, sobre a base de uma determinação comum, 
possamos falar de mensurabilidade de um ato.]. (Tradução nossa) 
274 LARENZ, Karl. Metodologia..., p. 657. 
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autocomposição em razão de fatores assinalados pelo administrador, dentre os 

quais sua potencialidade para desempenho ótimo na efetivação da finalidade 

legal de pacificação da relação tributária e seguinte satisfação do crédito.  

A indicação de um litígio-tipo como critério de diferenciação para 

a (des)autorização deve guiar essa discricionariedade, por atribuir adequação, 

impessoalidade e objetividade275 à distinção. O administrador (des)autoriza a 

transação para todos os casos do mesmo tipo porque sua decisão deve ser 

direcionada pela finalidade de solução do litígio com a extinção do crédito, em 

função de (des)vantagens observadas no exame dos dados fáticos, não lhe sendo 

permitido selecionar somente alguns dentre os espécimes iguais que estejam 

incluídos nesse campo – pela vedação de atuação arbitrária ou não-impessoal. [O 

resultado de uma tributação igualitária após a transação pode depender das 

modalidades de concessões mútuas que sejam ajustadas em cada quadro e cujo 

conteúdo final extrapola a atividade administrativa, em razão da faculdade 

estabelecida para o sujeito passivo atuar em tal circunstância, quiçá, até optando 

entre alternativas indicadas na lei de permissão.].  

Importante destacar que a manutenção de litígios expressivos, 

impedindo a arrecadação, pode ser um obstáculo à realização da prestação devida 

e, nesse interregno, os obrigados tributários litigantes se colocam em posição 

desigual em face dos outros sujeitos inseridos no sistema fiscal-tributário. Nesse 

contexto, a autocomposição bilateral para imediata realização do crédito tem 

potencial para reconduzir o Particular à situação tributária semelhante a dos 

pagantes, com isso, reparando a igualdade com a efetivação contígua da prestação 

 
275 Cf. ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. 339. 
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tributária – mesmo quando não implique equivalência na carga suportada por 

ambos.  

Para cumprir o princípio da igualdade tributária, o juízo do 

administrador deve estar subjugado à proibição de arbítrio e à vedação de excesso 

(princípio da razoabilidade), impondo-se averiguar se o critério adotado (litígio-

tipo) tem uma dimensão tal na realidade administrativo-tributária examinada 

que justifique a solução distintiva no caso concreto. 

Em função da relação de causalidade entre um meio e um fim, 

previamente estabelecida na lei complementar como espaço para sua atuação, tal 

discricionariedade na gestão tributária deve ser norteada pelo princípio da 

proporcionalidade – que, sendo critério de sopesamento entre normas 

constitucionais276, tem aplicabilidade nessa seara, na medida em que devem ser 

prestigiados os ditames para a eficiência em contraste com a moralidade e para a 

igualdade diante de extrafiscalidade277.  

O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder 
Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, 
necessários e proporcionais. Um meio é adequado, se promove o fim. Um 
meio é necessário, se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados 
para promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos 
fundamentais. E um meio é proporcional em sentido estrito, se as 
vantagens que promove superam as desvantagens que provoca. A 
aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio 
e fim, de tal sorte que, adotando-se o meio, contribui-se para a promoção 
gradual do fim.278

 
Essa prévia consideração precisa avaliar e demarcar a ação 

administrativa como um meio adequado, necessário e proporcional em sentido 

estrito para a finalidade extrafiscal apontada como subsídio de aplicação de uma 

 
276 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de 
uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 245.  
277 Cf. NABAIS, José Casalta. O dever..., p. 663-664. 
278 ÁVILA, Humberto. Sistema..., p. 421.  
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norma especial – derrogatória do regulamento comum. Assim, uma 

(des)autorização para a transação deve ponderar se, no caso examinado, a 

autocomposição: 1) mostra-se como um meio adequado para solucionar o litígio 

específico; 2) é necessária, por se mostrar menos restritiva dos direitos subjetivos 

em foco do que a solução normal da contenda, em interrregno indefinido; 3) é 

proporcional em sentido estrito, pela probabilidade da vantagem da solução do 

litígio com recebimento imediato do crédito ser superior à desvantagem advinda 

da renúncia de receitas no bojo das concessões administrativas para a 

concretização do objetivo visado. 

Portanto, a inferência acerca de discricionariedade nesta gestão 

tributária circunstancial pressupõe que, sendo impossível atestar uma inerente 

transgressão aos pilares sistêmicos pela decisão de renúncia a receitas 

tributárias, a realização melhor do desiderato administrativo deve ser indicada 

em cada caso, a partir da avaliação do gestor, cuja decisão deve ser 

criteriosamente motivada a fim de ser controlada, pois que, livre ele não pode ser. 

 

 

3.5 Forma 
 

 

A compleição apresentada por esta decisão de (des)autorizar uma 

transação em litígio tributário admite a inclusão do juízo afirmativo no âmbito 

conceitual da aprovação: “ato unilateral pelo qual a Administração, 

discricionariamente, faculta a prática de ato jurídico, podendo ser prévia, quando 

aprecia a conveniência e oportunidade relativas a ato ainda não editado, 
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liberando sua prática”279. Esta aprovação prévia pode ser equivalente a uma 

autorização280 – designação que foi adotada pelo legislador no regramento da 

transação, mas, que deve ser diferenciada do espécime ‘ato administrativo de 

autorização’ a Particular para o uso de bem público ou para exploração de serviço 

público281. 

A manifestação da autoridade competente sobre (des)autorizar a 

transação deve revestir a forma escrita para ser, assim, reificada nos autos do 

processo referente a cada caso específico.  

No debate corporificado em processo administrativo, a aprovação 

para a transação deve ser aposta nos autos por declaração expressa e específica 

da autoridade administrativa indicada – por resolução, despacho ou decreto 

(quando emanado pelo chefe do Executivo); nos processos judiciais, o Procurador-

chefe expressa sua decisão através de resolução ou despacho.  

Na hipótese em que a autoridade competente delegue a formação 

do ajuste a agente administrativo subalterno, para guiar sua atuação, as 

modalidades de concessões admissíveis devem ser indicadas nesse ato. 

 
279 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso..., p. 273, grifo do autor. 
280 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 217. 
281 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito..., p. 170-171; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Op. 
cit., p. 219; MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Op. cit., p. 273. 



 

CAPÍTULO 4 

À TEORIA GERAL DO DIREITO, A IDENTIFICAÇÃO: 

A AUTOCOMPOSIÇÃO BILATERAL CONDICIONADA 
 

 

Em princípio (na teoria geral do direito), transação representa 

autocomposição bilateral282: interação das partes com concessões em suas 

pretensões iniciais para uma conformação autônoma da discórdia. Mas, “olhemos 

para as normas jurídicas e para o modo como elas regulam as situações de que 

cuidam”283. 

Aqui, a norma geral dispõe uma faculdade aos sujeitos da 

obrigação tributária para, sob as condições do legislador, celebrar transação que 

determine litígio com extinção do crédito. No plano genérico-lingüístico, uma 

‘autocomposição condicionada por outrem’ encerra um paradoxo pela contradição 

entre autocomposição e heteronomia do condicionamento. Por isso, a 

correspondência com ‘atuação bilateral condicionada’ pode ser (um)a designação 

adequada ao texto positivado no Art. 171, CTN. 

Porque adotada pelo legislador, a significação parafásica titula 

este tópico referente à pesquisa do regime jurídico aplicável às concessões mútuas 

para uma transação condicionada pelo direito público.  

 

 
                                                      
282 Vide 3.2.1. O litígio e os meios de solução. 
283 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de direito público. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 
142. 
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4.1 Um complexo enquadramento 
 

 

Inicialmente, em razão da presença de um ente público e da 

eficácia sobre a relação tributária, esta atividade bilateral convergente a fim 

exato e delimitado deve ser considerada a partir de uma teoria dos (f)atos 

produzidos na função administrativa284, que analise as peculiaridades referentes 

à organização estruturada da gestão pública, à natureza do órgão e de sua 

atividade. Isso porque a sistematização285 das categorias genéricas, agrupadas 

sob a denominação ‘fato’, não alcança todos os percalços da administração 

pública, já que busca estabelecer uma tipologia para “aquilo que acontece por 

causas naturais ou não, dependentes ou independentes da vontade humana”286 e 

as manifestações volitivas não são os critérios mais adequados à construção 

científica no ramo do direito público-estatal (administrativo, tributário, 

processual).  

Como categoria geral, um fato deve ser considerado simples ou 

jurídico por, respectivamente, não ser ou por ser regulado pelo direito. Os 

acontecimentos que têm repercussões estabelecidas pelo ordenamento são fatos 

jurídicos: 1) aparecendo como eventos naturais, são caracterizados como fatos 

jurídicos stricto sensu; 2) “as expressões tipicamente humanas consistentes em 
                                                      
284 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. Buenos Aires: Fundación de 
Derecho Administrativo, 2002. (Tomo 3: El acto administrativo), p. I-2: “[...] lo que hay que 
sistematizar y explicar en derecho administrativo (a través de la noción de acto administrativo) es 
muy distinto de lo que hay que sistematizar en derecho civil (a través de la noción de acto 
jurídico)”. [O que há para sistematizar e explicar no direito administrativo (através da noção de 
ato administrativo) é muito distinto do que o que há para sistematizar em direito civil (através da 
noção de ato jurídico).]. (Tradução nossa) 
285 Cf. AMARAL, Francisco. Direito..., p. 343-345; PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições... (V. I), p. 326-331. 
286 HOUAISS, Antonio (Dir.). Dicionário... . 
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uma exteriorização de vontade, conhecimento, desejo, juízo ou opinião”287 que 

revestem uma forma pré-determinada, são destacadas como atos jurídicos. 

Os atos jurídicos são ilícitos ou lícitos por serem, na devida ordem, 

antagônicos ou conformes às determinações jurídicas para a ação, cujas 

conseqüências são impostas ao agente (penalidade à ilicitude) ou condizentes com 

a vontade subjetiva (na licitude). O ato jurídico lato sensu (lícito) é “qualquer 

declaração de vontade, individual ou coletiva, do particular ou do Estado, 

destinada a produção de efeitos”288, podendo ser: 1) apresentadas como atos 

jurídicos stricto sensu, nos quais a manifestação de vontade persegue 

conseqüências estabelecidas em lei; 2) classificadas como negócios jurídicos, 

fundados na “autonomia da vontade: princípio de direito privado, pelo qual o 

agente tem a possibilidade de praticar um ato jurídico, determinando-lhe o 

conteúdo, a forma e os efeitos”289, sendo o contrato o seu mais imponente 

representante.  

As conseqüências quanto à distinção ato-negócio são imediatas: no 
negócio, o(s) autor(es) auto-regula(m) seus interesses, estabelecendo uma 
norma de conduta vinculada a sua satisfação. No ato jurídico, está 
ausente o conteúdo normativo. O agente não tem poder para configurar 
as conseqüências jurídicas porque essas estão predeterminadas na lei 
(...). Assim, estaremos ante um ato jurídico em sentido estrito quando os 
efeitos do mesmo sejam obra exclusiva da norma jurídica.290

 

                                                      
287 BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Convenios..., p. 47, (tradução nossa): “Actos jurídicos 
son aquellas expresiones típicamente humanas consistentes en una exteriorización de voluntad, 
conocimiento, deseo, juicio u opinión que, si cumplen los requisitos de validez y eficacia 
establecidos por el Ordenamiento producen efectos”. 
288 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições... (V. I), p. 328. 
289 AMARAL, Francisco. Direito..., p. 347.  
290 BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Op. cit., p. 60, (tradução nossa): “Las consecuencias en 
cuanto a la distinción acto-negocio son inmediatas: «en el negocio, el autor o autores autorregulan 
sus propios intereses, establece o establecen una norma de conducta vinculante para su 
satisfacción. En cambio, en el acto jurídico que consideremos se halla ausente todo contenido 
normativo. El agente no tiene poder para configurar las consecuencias jurídicas porque éstas 
están predeterminadas en la ley (...). Así pues, estaremos ante un acto jurídico en sentido estricto 
cuando los efectos del mismo sean obra exclusiva de la norma jurídica […].”  
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Esse panorama dos fatos e atos procedente da teoria geral do 

direito (dogmática civilista) fornece indicativos para uma tipologia da ação no 

âmbito do direito público, cujo regime jurídico diverso acondiciona tais categorias 

para o atendimento de interesse geral valorado e positivado como finalidade 

pública291. Por isso, na seara publicista, o ato jurídico é transfigurado em ‘ato 

(jurídico) administrativo’ e o contrato é suporte para a criação do ‘contrato 

administrativo’. 

O engenho humano resulta por criar categorias complexas que 

não se ajustam à cisão da tipologia indicada, na medida em que a ação deve ser 

desenvolvida no âmbito público com colaboração privada, estando a meio termo 

entre um ato administrativo e um contrato por produzir atos bipolares não-

contratuais292. 

A comparação da autocomposição condicionada com os 

mencionados quadros tipológicos de (f)atos cogita acerca de elementos 

estruturantes da figura em exame: a finalidade e os efeitos da operação – que 

devem estar previamente determinados na regulação normativa da espécie – e a 

personalidade jurídica de direito público de um dos agentes (portanto, desprovido 

de autonomia da vontade). 
                                                      
291 Cf. ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado: contributo para o estudo da 
actividade de direito privado da administração pública. Coimbra: Almedina, 1996. “No século 
XVIII, toma-se consciência da especificidade das regras administrativas, por oposição ao conceito 
de «Direito Comum» entendido no sentido de «direito aplicável a todos», e já não se trata sequer 
apenas, como na Idade Média, do particularismo de uma única categoria especial de regras – os 
privilégios do Fisco. Essas regras derrogatórias do Direito Comum aparecem como constitutivas 
de privilégios e associadas ao primado do interesse geral sobre os interesses privados”; 
SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos..., p. 142: “[...] afirmo, ao falar de regime de direito 
público, que ele deve ser buscado diretamente nas normas jurídicas. Portanto só poderei dizer que 
certos bens (os públicos) são juridicamente diferentes de outros (os privados) depois de constatar 
que as normas jurídicas dão a eles tratamentos diferenciados”; VITTA, Heraldo Garcia. 
Aspectos..., p. 106-107. 
292 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito..., p. 168-169; NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 
107-108. 
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A norma geral dispõe uma faculdade aos sujeitos da obrigação 

tributária para celebração de transação que solucione litígio com extinção do 

crédito. Como o legislador do ente político competente deve condicionar a 

autocomposição e a lei complementar estabelece os instrumentos viáveis à 

extinção de crédito tributário, a atividade facultada deve ser realizada nesse 

vórtice – sede concêntrica de tais parâmetros pré-definidos.  

A faculdade dos sujeitos deve ser pronunciada por anuência ou 

discordância ao agir condicionado, sem possibilidade de regulação alternativa ou 

modificação dos fins e efeitos previstos por norma heterônoma: quando os dois 

agentes concordarem em solucionar um litígio fazendo concessões, tal 

autocomposição será dirigida à extinção do respectivo crédito tributário através 

de pagamento (por qualquer forma), compensação e/ou remissão parcial.  

Nessa circunstância em que a faculdade de agir dos sujeitos está 

restringida à aceitação ou rejeição de normativa pré-fixada pelo direito positivo, a 

atividade bilateral não perfaz negócio jurídico, pela impossibilidade (não-

permissão ou proibição) de regulação autônoma da relação intersubjetiva. 

Nenhuma atuação administrativa expressa autonomia da vontade, pois essa é 

signo da liberdade do indivíduo para eleição de fins e dos meios hábeis ao 

desiderato escolhido.  

[...] a Administração não é um sujeito com autonomia da vontade, capaz 
de escolher seus fins e de optar entre distintos meios e instrumentos para 
alcançar estes, nem sequer é livre – em princípio – para decidir se atua 
ou não. É a Lei (normalmente; ainda que também possa ser uma simples 
norma regulamentar) a que decide se procede uma atuação 
administrativa, construindo juridicamente os poderes e as competências 
necessárias ao efeito. O poder é, simultaneamente, uma habilitação e um 
mandato, de sorte que a Administração destinatária do mesmo fica – 
também simultaneamente – autorizada e obrigada a realizar a ação 
precisa para satisfazer o interesse geral ao que se refira dito poder.293

                                                      

 
293 BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Convenios..., p. 88, (tradução nossa): “Como muy bien 

 



 
144 

 
A atividade administrativa, mesmo quando especialmente 

regulada pelo direito privado294, deve buscar propósitos indicados na Constituição 

ou em lei. E se o ordenamento demarcar um âmbito para o administrador eleger 

os meios mais propícios à realização de um fim, a liberdade ou o arbítrio estão 

vedados, pois os princípios regentes da administração devem ser os critérios para 

o juízo discricionário e seu posterior controle. 

A ausência de autonomia da vontade no recinto público-

administrativo é um problema original da categoria ‘contrato administrativo’, 

caracterizado por afrontar o espécime genérico com a presença de cláusulas 

derrogatórias da regulação autonômica (de direito privado) pelas partes, já que 

estabelecem poderes ao sujeito de direito público – justificados pela diversa 

natureza do ente administrador e suas específicas exigências.  

As prerrogativas em pauta colocam o “contrato” à mercê de uma das 
partes, tanto no que atina à continuidade quanto, dentro de certos 
limites, no que respeita às condições relativas à prestação do particular. 
Daí que subvertem profundamente a noção de contrato encontradiça na 
teoria geral do Direito, autorizando a questionar se ainda seria o caso de 
usar com propriedade esta titulação. A qualificação “administrativo” 
aposta à palavra “contrato” parece, no caso, ter o condão de modificar o 
próprio sentido substantivo. 295

 
Assim, nem mesmo o contrato administrativo guarda espaço à 

composição autônoma da relação intersubjetiva, pois deve ser conformado com 

                                                                                                                                                                      
sintetiza L. PAREJO ALFONSO, «la Administración no es un sujeto con autonomía de la 
voluntad, capaz de escoger sus fines y de optar entre distintos medios e instrumentos para 
alcanzar éstos, ni siquiera es libre – en principio – para decidir si actúa o no. Es la Ley 
(normalmente; aunque también puede serlo una simple norma reglamentaria) la que decide si 
procede una actuación administrativa, construyendo jurídicamente las potestades y las 
competencias necesarias al efecto. La potestad es, simultáneamente, una habilitación y un 
mandato, de suerte que la Administración destinataria de la misma queda – también 
simultáneamente – apoderada y obligada a realizar la acción precisa para satisfacer el interés 
general al que se refiera dicha potestad».” 
294 Cf. ESTORNINHO, Maria João. A fuga..., p. 58-59; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito..., p. 241 et seq.  
295 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso..., p. 397. 
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atenção à prévia regulação legal (heterônoma).  

Considere-se que a autocomposição condicionada representa um 

ajuste entre o administrador público e o sujeito passivo para o encerramento de 

litígio sobre a obrigação tributária. Ademais, a categoria genérica ‘transação’ é 

tipificada como um contrato com dúplice conteúdo – regula a matéria e encerra a 

jurisdição – tanto na doutrina do direito público296, quanto na seara privada297. 

Nesse contexto, a aplicação do regime jurídico do contrato administrativo à 

autocomposição condicionada é uma hipótese a testar em face do direito 

tributário brasileiro. 

A categoria contrato identifica um acordo intersubjetivo que dê 

origem a vínculo obrigacional, quiçá conformando as relações subseqüentes. O 

assentimento voluntário dos sujeitos em cumprir a prestação avençada é o 

critério de especificação do gênero contratual, fundamental, até mesmo, para o 

espécime ‘contrato de adesão’, no qual a parte aderente não tem faculdade 

conformativa de seus direitos e deveres, aquiescendo com cláusulas gerais 

estabelecidas pela outra parte298.  

A autocomposição condicionada é atuação bilateral dos sujeitos 

vinculados à obrigação tributária, direcionada à extinção desse liame imposto por 

                                                      
296 Para o direito tributário, cf.: COSTA, Alcides Jorge. Da extinção..., p. 206-207; BOLADO, 
Roberto Orlando Bustillo. Convenios..., p. 241; ROSEMBUJ, Tulio. La transacción..., passim; 
SEER, Roman. Contratos…, p. 133; SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los 
procedimientos..., p. 69; GARCÍA, Jorge Pérez; PONT CLEMENTE, Magin. La Transacción en 
los gastos de difícil o incompleta justificación. In: MESTRES, Magín Pont; PONT CLEMENTE, 
Joan Francesc (Coord.). Alternativas…, p. 221. Quanto ao direito processual, cf.: ALCALÁ-
ZAMORA Y CASTILLO, Niceto. Proceso..., p. 91-92; KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem..., 
p. 40-48. 
297 Cf. FARATH, George Ibrahim. Contribuição..., p. 62 e passim. [Vide p. 77, nota 128.] 
298 Cf. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Condições gerais dos contratos e cláusulas abusivas. São 
Paulo: Saraiva, 1991, p. 155-156; Idem. Contratos no Código do Consumidor: pressupostos gerais. 
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 705, jul., 1994, p. 47. 
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lei. Nesse círculo, a caracterização da sujeição tributária dispensa qualquer 

manifestação volitiva, pois a situação jurídica dos agentes é decorrência da lei: 

“enquanto a obrigação tributária nasce diretamente da lei, o seu fato gerador, 

legalmente previsto, substitui o momento de vontade no direito privado”299. Por 

isso, a transação de direito tributário, com a autocomposição bilateral 

condicionada em seu núcleo, não pode ser ajustada à genealogia contratual300, 

pois essa requer a expressão volitiva dos sujeitos no ponto inaugural da relação 

intersubjetiva – como, aliás, ocorre nos ‘contratos administrativos’, categoria em 

que o comparecimento da pessoa à habilitação para o certame licitatório anuncia 

sua intenção de se vincular à obrigação formalizada na posterior contratação. 

Assim, diante do painel dos (f)atos jurídicos, esta autocomposição 

condicionada não pode ser alocada entre os contratos, pela ausência de 

manifestação volitiva dos sujeitos na origem de sua posição tributária, 

qualificada e delimitada em lei, inclusive quanto à eficácia da ação facultada.  

A autocomposição condicionada deve ser positivada para uma 

conformação de litígio pelos sujeitos da obrigação tributária, cuja realização 

requer o expresso assentimento do sujeito passivo às condições pré-estabelecidas, 

sendo incompatível com tal regulação identificá-la com um ato administrativo 

unilateral301.  

                                                      

 

299 BORGES, José Souto Maior. Teoria..., p. 338. 
300 Cf. TORRES, Heleno Taveira. Transação..., passim. 
301 Em juízo diverso, cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito..., p. 169: “À falta de uma 
denominação específica em nossa Língua para essas manifestações unilaterais da Administração, 
e das quais se originam negócios jurídicos públicos, permitimo-nos denominá-los atos 
administrativos negociais, [...] Estes atos, embora unilaterais, encerram um conteúdo tipicamente 
negocial, de interesse recíproco da Administração e do administrado, mas não adentra a esfera 
contratual. São e continuam sendo atos administrativos (e não contratos administrativos), mas de 
uma categoria diferençada dos demais, porque geram direitos e obrigações para as partes e as 
sujeitam aos pressupostos conceituais do ato, a que o particular se subordina 
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Essa ação bilateral condicionada é, de per si, condição302 para 

realização da finalidade legal de solução do litígio e extinção do crédito. Na 

autocomposição, o exercício das faculdades pelos sujeitos é condicionante da 

produção da ação bilateral, que é condição para a solução do litígio e extinção do 

crédito.  

Os atos que investem alguém em uma situação jurídica geral 
denominam-se atos-condição. Consistem em condição para que se 
desencadeie o conjunto de direitos e deveres que perfazem a situação 
jurídica de alguém. Por meio deles não se cria direito novo – ao contrário 
do ato subjetivo; apenas implementa-se o necessário a fim de que um 
quadro normativo já existente passe a vigorar em relação ao sujeito ou 
aos sujeitos que nele se vêm incluir. Seu alcance material é precisamente 
este: inserir alguém no campo de incidência de um ato geral (ato-regra). 
O ato condição não cria situação subjetiva: tão-só determina a incidência 
de uma situação geral e objetiva sobre alguém que destarte ingressa em 
regime comum aos demais indivíduos colhidos por esta situação geral. 
Por exemplo: o ato de aceitar cargo público acarreta a inserção do sujeito 
na situação jurídica geral de funcionário; situação que é a mesma para os 
funcionários em geral. O ato de se casar acarreta para os que se 
convertem em cônjuges suas inserções no correlato status jurídico de 
casados, vale dizer, na situação jurídica geral comum a todas as pessoas 
casadas, sujeitas ao mesmo quadro de direitos e obrigações. São atos-
condição.303

 
Assim, a atuação em que o ente público expressar uma 

                                                                                                                                                                      
incondicionalmente”. (Grifo do autor) 
302 SALMORÁN, Rolando Tamayo y. Sobre el sistema jurídico y su creación. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México – Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1976. 
Disponível em <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=891>. Acesso em 02 de novembro 
de 2005, p. 52: “La relación que guardan los actos-condición es tal que, para que la condición 
normativa, en el caso Q, se tenga por realizada, es necesario, además de que todos y cada uno de 
los actos condición se presenten, que los actos condición ocurran en cierto orden, que va del acto 
condición más mediato al más inmediato, a las consecuencias. Es decir, en un orden que va de los 
actos jurídicos condicionantes a los actos jurídicos condicionados”. (Grifo do autor) [A relação que 
guarda os atos-condição é tal que, para que a condição normativa [...] tenha-se por realizada, é 
necessário, além de que todos e cada um dos atos-condição se apresentem, que os atos-condição 
ocorram em certa ordem, que vá do ato-condição mais mediato ao mais imediato, às 
conseqüências. Quer dizer, em uma ordem que vá dos atos jurídicos condicionantes aos atos 
jurídicos condicionados.] (Tradução nossa) 
303 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Ato administrativo e direito dos administrados. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 106-111, apud ZAVASCKI, Teori Albino. Planos 
econômicos, direito adquirido e FGTS. Disponível em <http://www.angelfire.com/ut/ 
jurisnet/art76.html>. Acesso em 03 de novembro de 2005. Cf. GÓMEZ, Libardo Orlando Riascos. 
Teoría general del acto administrativo: el perfeccionamiento, la existencia, la validez y la 
eficacia del acto desde la perspectiva de la nulidad, la revocatoria y la suspensión de los efectos 
jurídicos. Disponível em <http://libardo.50megs.com/ ACTO_A1.htm>. Acesso em 03 de novembro 
de 2005. 
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competência para interagir com outrem a partir do voluntário consentimento 

deste último pode ser referida ao tipo (geral) ‘ato-condição’304, no qual as 

manifestações volitivas são imprescindíveis à aplicação da normativa pré-fixada 

para a circunstância intersubjetiva. 

A posição interna do sujeito na situação condicionada distingue o 

ato-condição do contrato de adesão, pois a manifestação volitiva nesta última 

categoria é referente à inclusão subjetiva na circunstância regulada por cláusulas 

gerais, enquanto naquele primeiro tipo, um sujeito já posicionado em certa 

conjuntura expressa vontade para concretização de efeitos fixados pela normativa 

da espécie. 

Previamente delineada como interação recíproca entre os sujeitos 

ativo e passivo da obrigação tributária, o ato resultante de tal atividade deve 

revestir forma adequada a tal singularidade. Considerando que ‘ato’ é designativo 

do resultado305 da ação, a autocomposição bilateral condicionada pode 

                                                      
304 Cf. SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos…, p. 68: “El ato 
unilateral condicionado se define como «aquél dictado por la Administración en directa aplicación 
de normas, que está destinado a regular las relaciones recíprocas entre aquélla y un particular 
siempre que éste haya dado su voluntario consentimiento». [...] En el acto-condición la situación 
jurídica surge de la ley, limitándose la Hacienda Pública a aplicar a un individuo una situación 
preestablecida en el ordenamiento jurídico. Tal acto no constituye ni configura nunca el contenido 
de la relación jurídica, sino que se limita a aplicar a un supuesto concreto una normativa 
establecida por la ley con carácter general y previo. […] 116. Mediante la tesis del acto-condición 
se hace referencia a los convenios tributarios de contraprestación y no a los de fijación de la deuda 
impositiva. En efecto, respecto de aquéllos el problema de su naturaleza contractual se plantea, 
sobre todo pela dificultad de encontrar una causa contractual”. [O ato unilateral condicionado é 
definido como «aquele ditado pela Administração, em direta aplicação de normas, que está 
destinado a regular relações recíprocas entre aquela e um particular sempre que este haja dado 
seu voluntário consentimento». No ato-condição, a situação jurídica surge da lei, a Fazenda 
Pública limita-se a aplicar a um indivíduo uma situação preestabelecida no ordenamento jurídico. 
Tal ato não constitui nem configura nunca o conteúdo da relação jurídica, limitando-se a aplicar a 
um caso concreto uma normativa estabelecida por lei com caráter geral e prévio. [...] Com a tese 
do ato-condição, faz-se referência aos convênios tributários de contraprestação e não aos de 
fixação do débito tributário. Com efeito, a respeito daqueles, o problema de sua natureza 
contratual se apresenta, sobretudo pela dificuldade de encontrar uma causa contratual.]. 
(Tradução nossa) 
305 Cf. HOUAISS, Antonio (Dir.). Dicionário...: “ato [...] 1. exercício da faculdade de agir ou o seu 
resultado”. 
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materializar um ato-união306, pois as vontades, embora diversas, devem estar 

direcionadas a um mesmo fim e o consenso entre elas deve ter como efeito a 

concretização do regulamento prévio para a finalização da obrigação tributária. 

Portanto, a transação do direito tributário brasileiro deve revestir 

uma ação bilateral condicionada, que pode ser identificada como ato-condição 

para aplicação da regulamentação acerca de especial forma de extinção do crédito 

tributário, cujo resultado deve surgir como ato-união, porque decorrente da 

junção do exercício de competência administrativa com a manifestação volitiva do 

Particular de anuência (por vezes, optativa) às regras heterônomas. 

 

 

4.2 Parâmetros de investigação 

 

 

A caracterização de uma ação bilateral condicionada facultativa 

                                                      
306 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, Programa de derechos humanos. Análisis teórico-
estructural de la responsabilidad patrimonial del Estado en México (Parte I). Ciudad de 
México: Universidad Iberoamericana, 2004. Disponível em <http://www.uia.mx/ibero/campus/dh/ 
articulos.html>. Acesso em 02 de novembro de 2005: “[...] Acto unión.- Es cuando concurren varias 
voluntades que tengan el mismo objeto, lo cual asemejaría el acto a un acto colectivo; la diferencia 
radica en que cada una de ellas tiene finalidades diferentes; las voluntades concurrentes no son 
independientes como en el acto colectivo, sino que están ligadas entre sí de manera tal que dan 
lugar a una convención; pero el efecto jurídico que se produce, el cual es outro elemento que viene 
a caracterizar a éste, no es crear una situación jurídica individual, sino simplemente hacer 
aplicable a un caso concreto una situación jurídica general creada de antemano. Así, el acto de 
nombramiento de un empleado público implica la concurrencia de dos voluntades, pero la ley 
prevé la situación jurídica de quien nombra y de quien es nombrado”. [Ato-união. É quando 
concorrem várias vontades que tenham o mesmo objeto, o que assemelharia este ato a um ato 
coletivo; a diferença está em que cada uma delas tem finalidade diferente: as vontades 
concorrentes não são independentes como no ato coletivo, mas estão ligadas entre si de maneira 
tal que dão lugar a uma convenção, porém o efeito jurídico que se produz – que é outro elemento 
que vem caracterizar este – não é criar uma situação jurídica individual, senão simplesmente 
aplicar a um caso concreto una situação jurídica geral criada de antemão. Assim, o ato de 
nomeação de um empregado público implica a concorrência de duas vontades, porém a lei prevê a 
situação jurídica de quem nomeia e de quem é nomeado.] (Tradução nossa) 
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demanda investigação sobre a capacidade dos agentes, a liceidade do objeto 

(sujeição às especificações prévias para as concessões mútuas) e a formalização da 

expressão volitiva, porque sua validade deve atenção ao regime jurídico prescrito 

à materialização de tais fatores. 

 

 

4.2.1 A capacidade jurídica dos agentes 

 

 

Em termos genéricos, a validade de atuação de um agente deve 

resultar da pessoa (física ou jurídica) ser dotada de capacidade, que é delimitada 

pela doutrina civilista307 em decorrência da possibilidade de manifestação 

volitiva eficaz e suficiente para aquisição (“capacidade de direito”) e exercício 

(“capacidade de fato”) de direitos e obrigações.  

A lei complementar tributária (Art. 126) recepcionou esse conceito 

atribuindo-lhe eficácia diversa, já que (um)a incapacidade civil não exclui a 

caracterização da sujeição tributária passiva. Um sujeito de direito (privado) 

incapaz tem capacidade de direito atribuída pela lei tributária na medida em 

que realize o fato gerador308 – portanto, sendo passível de sujeição à obrigação 

tributária – mas a capacidade para o exercício de seus direitos e deveres 

nesta relação de direito público atende à regulação privada para a validade das 

manifestações de vontade, admitindo a representação ou assistência em 

                                                      
307 Cf. MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1993, 
(V. I: parte geral), p. 60-61; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições... (V. I), p. 172. 
308 ATALIBA, Geraldo. Hipótese..., p. 72-74. 
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consonância com a circunstância específica (CPC, Arts. 8º e 12). 

O Art. 171, CTN, admite à transação os sujeitos ativo e passivo da 

obrigação tributária em relação litigiosa e, por isso, qualquer outro interessado 

que não possa figurar em uma dessas posições deve ser excluído: mesmo no 

direito privado, a capacidade para atuação na transação deve ser do credor e do 

devedor da obrigação (Código Civil, Art. 844)309. Assim, eventuais repercussões 

jurídicas, financeiras e/ou econômicas da ação bilateral sobre terceiros não devem 

afetar a legitimação subjetiva no liame tributário correlato à transação.  

Nesse segmento, os sujeitos que ajustam em uma transação 

devem ter capacidade jurídica para tal exercício, de modo a validar a (eventual) 

declaração de disponibilidade sobre direito ou pretensão em discussão. Tal 

elemento apresenta-se de forma diversa em face das configurações distintas das 

partes da obrigação tributária.  

 

 

4.2.1.1 O sujeito ativo 

 

 

O Art. 119, CTN, atribui a figuração de sujeito ativo na obrigação 

tributária à(s) pessoa(s) de direito público titular(es) da competência para exigir o 

seu cumprimento. O texto é criticado pela indistinção entre competência e 

                                                      
309 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições... (V. III), p. 510: “Constitui invocação 
obrigatória a referência à parêmia res inter alios acta aliis nec nocet nec podest, para significar 
que a transação não aproveita nem prejudica a quem nela não intervém. É válida inter partes, e 
somente entre as partes produz os seus efeitos (Código Civil, art. 844)”. (Grifo do autor) 
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capacidade e por, para alguns310, descredenciar as entidades de direito privado 

que ocupam tal posição na parafiscalidade311, transmutando-as em meros 

destinatários de receitas. [O exame da transação no quadro da parafiscalidade foi 

previamente excluído na delimitação do tema. De qualquer forma, a questão da 

capacidade tributária do ente parafiscal não deve apresentar dificuldades 

maiores, na medida em que a lei lhe atribuir a (in)disponibilidade sobre a receita 

arrecadada, estando com isso, habilitado para uma autocomposição.] Em 

conformidade com o Art. 171, CTN, na autocomposição condicionada, o sujeito 

ativo da obrigação tributária deve ser a pessoa indicada em lei como o credor na 

relação jurídica inaugurada com a ocorrência do fato gerador na esfera do sujeito 

passivo. 

No âmbito público, a capacidade de ação deve ser conseqüência da 

competência administrativa atribuída por lei para a realização da atividade: “A 

questão do consentimento da Administração é resolvida como um problema de 

competência para o procedimento”312. Nesse contexto, a autoridade 

administrativa competente para a gestão da matéria litigiosa detém a capacidade 

de sujeito ativo na autocomposição condicionada. Em processo administrativo, o 

agente deve ser o titular do órgão fazendário; no processo jurisdicional, o 

procurador-chefe do ente público – que, geralmente313, detém uma competência 

                                                      
310 Cf. por todos AMARO, Luciano. Direito..., p. 291-294. 
311 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Curso..., p. 237: “[...] podemos definir parafiscalidade como 
o fenômeno jurídico que consiste na circunstância de a lei tributária nomear sujeito ativo diverso 
da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe a disponibilidade dos recursos auferidos, para o 
implemento de seus objetivos peculiares”. 
312 SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos..., p. 207, (tradução nossa): 
“La cuestión del consentimiento de la Administración «se resuelve, en definitiva, en un problema 
de procedimiento y de competencia»”.  
313 Cf. por exemplo, para a União Federal: Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, 
Art. 4º, VI. 
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genérica e privativa para autorizar ou fazer qualquer forma de autocomposição 

(renúncia, anuência ou transação) nos processos em que a pessoa jurídica é parte.  

De acordo com o regime geral da administração pública314, o 

agente administrativo indicado na lei de permissão pode delegar a interação 

direta com o sujeito passivo (atribuição não-privativa) para funcionário de nível 

hierárquico inferior, fixando especificamente o quadro limitante da ação para as 

concessões mútuas – atendendo às condições pré-determinadas pelo legislador e 

no juízo discricionário da autorização.  

 

 

4.2.1.2 O sujeito passivo 
 

 

A capacidade civil das pessoas físicas e jurídicas é indiferente à 

posição de sujeito passivo na obrigação tributária, pois essa considera, tão-

somente315, a manifestação econômico-contributiva do ente (Art. 126, III, CTN) – 

inclusive de alguns sem personalidade jurídica distinta: por exemplo, de 

condomínio (Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, Art. 31-F, § 18, I) e de espólio 

(Arts. 189, 192, CTN). E um pacto privado acerca da responsabilidade tributária 

deve ser ineficaz para modificar a sujeição passiva estabelecida por lei – Art. 123, 

CTN.  

                                                      
314 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito..., p. 106-107; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 
Direito..., p. 92. 
315 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito..., p. 40: “[...] quando se refere ao agente capaz, o 
relevante para o Fisco é efetivamente o resultado, a saber, o pagamento do tributo, seja 
diretamente pelo cidadão-contribuinte, seja pelo responsável ou por um terceiro, estranho à 
relação jurídica”. 
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A autocomposição deve ter em sua estrutura uma expressão 

volitiva direcionada ao entendimento recíproco e, ademais, pode resultar em 

disponibilidade sobre direitos ou pretensões em discussão. Por isso, a validade da 

manifestação consensual exigida ao sujeito passivo da relação tributária depende 

de sua capacidade civil e será exercida de acordo com o direito privado regente. 

Assim, na circunstância em que o sujeito passivo (pessoa física ou jurídica) não 

tenha a capacidade civil plena, a validade do ajuste depende de representação ou 

assistência, em atenção às elementares presentes na espécie. Os entes 

despersonificados que ocupem a posição de sujeito passivo em litígio tributário 

com a Fazenda Pública seguem a mesma regra, devendo ser (re)presentados 

nesta autocomposição nos termos da lei regente de tal situação: por exemplo, as 

disposições sobre massa falida, herança jacente ou vacante, espólio, as sociedades 

sem personalidade jurídica, o condomínio – CPC, Art. 12, III, IV, V, VII e IX. 

Nesse segmento, é irrelevante questionar se tal sujeito passivo no 

litígio é contribuinte ou responsável (Art. 121, CTN), já que se trata da pessoa 

física ou jurídica alocada em tal posição em função de ocorrência econômica em 

seu âmbito de atuação, tipificada em lei como fato gerador de obrigação 

tributária316 configurada em crédito. Desse modo, o sujeito passivo que estiver 

assim posicionado no litígio é quem pode formar o concerto e, com isso, extinguir 

a obrigação tributária em sua totalidade317. 

                                                      

 

316 Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito..., p. 151-152: “[...] não há, em termos propriamente 
jurídicos, a divisão dos sujeitos em diretos e indiretos, que repousa em considerações de ordem 
eminentemente factual, ligadas à pesquisa das discutíveis vantagens que os participantes do 
evento retiram de sua realização. Interessa, do ângulo jurídico-tributário, apenas quem integra o 
vínculo obrigacional. O índice de relacionamento econômico da pessoa escolhida pelo legislador, 
com a ocorrência que faz brotar o liame tributário, é alguma coisa que escapa da cogitação do 
Direito, alojando-se no campo de indagação da Economia ou da Ciência das Finanças”. 
317 Cf. COSTA, Alcides Jorge. Da extinção..., p. 209: “A transação aproveita o contribuinte, o 
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Para a autocomposição condicionada, o sujeito passivo deve ser 

aquele indicado por lei como o devedor da prestação na relação obrigacional-

tributária em litígio, importando analisar sua capacidade para a validade da 

manifestação volitiva e da disponibilidade sobre o objeto das concessões. Isso 

porque o sujeito só pode dispor de seu patrimônio desonerado – e, nesta seara, em 

correspondência direta com a estrutura da obrigação discutida – já que é 

inadmissível a renúncia ou imposição de ônus sobre direito alheio.  

Nesse contexto, a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe 

acerca da pessoa jurídica em recuperação judicial suportar as obrigações 

anteriores ao requerimento nas condições originalmente definidas em lei, 

inclusive no que diz respeito aos encargos (Art. 49, § 2º) e ao prosseguimento de 

execuções fiscais (Art. 6º, § 7º), não devendo alienar ou onerar bens ou direitos de 

seu ativo permanente sem manifestação do comitê de credores e do juiz (Art. 66), 

mas podendo ajustar dação em pagamento (Art. 50, IX) ou parcelamento especial 

(Arts. 50, I e 68) de seus débitos tributários – Art. 155-A, §§ 3º e 4º, CTN. Já o 

empresário e a sociedade que, devedores, forem submetidos à decretação de 

falência devem ficar incapacitados para exercer a gestão empresarial (Art. 75) e a 

respectiva massa falida deve ser (re)presentada por administrador judicial (Art. 

76, Parágrafo único), que deve exercer o encargo de praticar todos os atos 

conservatórios de direitos e ações (Art. 22, III, l), não podendo transigir sobre 

obrigações e direitos dela e conceder abatimento de dívidas, ainda que sejam 

consideradas de difícil recebimento, senão com autorização judicial, depois de 

ouvidos o comitê de credores e o devedor (Art. 22, § 3º). 

                                                                                                                                                                      
responsável e os sucessores. Se feita por estes aproveita àqueles”. 
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Nas situações relativas aos tributos que permitem a repercussão 

do débito tributário pelo contribuinte para outrem (“contribuinte de fato”), a 

capacidade para a ação bilateral, em princípio, deve ser do sujeito passivo 

indicado na lei (“contribuinte de direito”), já que as pessoas atingidas pelos efeitos 

econômicos da obrigação tributária não atuam na relação com a Administração 

Fazendária, senão em circunstâncias excepcionais para as quais são expressa e 

condicionalmente legitimadas, como ocorre na repetição de indébito tributário – 

CTN, Art. 166. Aqui também não deve haver exceção: é sujeito passivo com 

capacidade para compor, aquele que esteja em litígio referente aos elementos 

integrantes de sua obrigação determinada em lei. 

A transação pode ser firmada através de representante(s) 

mandatário(s)318 do sujeito passivo capaz que tenha(m) recebido um mandato 

expresso e específico, em conformidade com as normas de regência dessa figura319 

admitida no processo tributário.  

 

 

4.2.2 As concessões mútuas 
 

 

A obrigação tributária, porque imposta, pode resultar na 

(potencial) inconformidade do sujeito passivo com os deveres legais, cobrados 

através da gestão fazendária. Então, a desconstituição ou o desagravamento de 

tais ônus é o desiderato a ser buscado com o desenvolvimento da discórdia pelo 

                                                      
318 Cf. SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos…, p. 206. 
319 Cf. Código Civil, Arts. 653 et seq. 
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devedor, através dos meios disponibilizados pela processualística – dentre estes a 

transação em comento, onde as partes podem ajustar suas pretensões de forma 

multíplice, dispensando a heteronomia na decisão.  

Na mais antiga tradição, o termo decisão está ligado aos processos 
deliberativos. Assumindo-se que estes, do ângulo do indivíduo, 
constituem estados psicológicos de suspensão de juízo diante de opções 
possíveis, a decisão aparece como um ato final, em que uma possibilidade 
é escolhida, rejeitando-se outras. Modernamente, o conceito de decisão 
tem sido visto como o ato culminante de um processo [...] Com ela, 
podemos pretender uma satisfação imediata para o conflito, no sentido de 
que propostas incompatíveis são acomodadas ou superadas. [...] Na 
verdade, o conceito moderno de decisão liberta-a do tradicional conceito 
de harmonia e consenso, como se em toda decisão estivesse em jogo a 
possibilidade mesma de safar-se de vez de uma relação de conflito. Ao 
contrário, se o conflito é condição de possibilidade da decisão, à medida 
que a exige, a partir dela não é eliminado, mas apenas transformado.320

 
O texto do Art. 171, CTN, trata de determinação de litígio pelos 

sujeitos da obrigação tributária; permitindo a exclusão do terceiro avaliador de 

alternativas para deliberação acerca de solução, indica que, se não conseguirem 

eliminar a contraposição original (pacificação), a acomodação das pretensões 

contraditórias em direção à finalidade específica deve ser alcançada 

autonomamente para a “absorção de insegurança”321. Estabelecido o objetivo final 

na norma de regulação, caracteriza-se, com isso, uma “programação finalística”, 

de modo que o agente que decide “suporta toda a carga de uma correta busca dos 

meios, havendo entre meios e fins uma solidariedade não ignorável”322. Nesse 

ponto específico, a diferença entre a heterocomposição e a autocomposição reside, 

apenas, no(s) agente(s) que delibera(m) acerca da finalização a ser alcançada 

para o caso: o juiz ou os litigantes, respectivamente, devem assumir a 

responsabilidade pela decisão. 

                                                      
320 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência..., p. 88-90, grifo do autor. 
321 Ibidem, p. 90, grifo do autor.  
322 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução..., p. 293.  
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A norma geral não delimita um conteúdo323 para as concessões 

recíprocas em litígio tributário aludindo, tão-somente, à extinção de crédito 

tributário324. Nesse contexto, as questões a serem consideradas para solução da 

contenda preenchem um arco cuja amplitude não pode ser abstratamente 

esmiuçado, podendo-se condensá-las para um tratamento sistêmico, a partir de 

um traço comum observado. Nesse sentido, na base das reclamações está a 

qualificação jurídica pelos agentes públicos – legislador e administrador – de 

(f)atos (econômicos) do sujeito passivo para a repercussão tributário-creditícia, 

sendo comum as alegações em face de: a) presunções e ficções positivadas no 

ordenamento tributário (Art. 150, § 7º, CF); b) lançamento por arbitramento (Art. 

148, CTN); c) interpretação administrativa da lei tributária que fundamenta um 

lançamento, inclusive o lançamento de ofício por revisão de “autolançamento” não 

homologado (Arts. 149 e 150, CTN); d) outros fatores incidentes na relação 

bilateral, causadores da imputação subjetiva de dúvida ou incerteza sobre a 

obrigação, eleitos como sustentáculos para reclamação por violação da estrita 

tipicidade tributária e conseqüente inconstitucionalidade. 

A dúvida ou a incerteza na origem da obrigação pode ser o núcleo 

causal, motivador da transação para a composição autonômica de litígio sobre 

direito de base privada – nesse bloco, intrinsecamente, contratual325. Um 

segmento da teoria geral do direito (dogmática civilista) adota como pressuposto 

                                                      
323 FARATH, George Ibrahim. Contribuição..., p. 6: “Não se identifica, a priori, uma 
determinada concessão por ventura característica ou exclusiva da transação. O conteúdo desta é 
variadíssimo: há referências ao reconhecimento ou declaração de direitos e à extinção de posições 
jurídicas patrimoniais”. 
324 Vide 3.3.1. (De)terminação do litígio.  
325 Cf. FARATH, George Ibrahim. Contribuição..., passim; PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Instituições... (V. III), p. 510; SEER, Roman. Contratos…, p. 137 e passim; SERRANO, María 
Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos..., p. 116 e passim.  
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para a autocomposição bilateral a ‘res dubia’, admitindo a transação para 

solucionar dúvidas ou incertezas na gênese da situação intersubjetiva. Para os 

seguidores da doutrina da ‘res litigiosa’, a transação é admissível em controvérsia 

referente a direito disponível326. Nesse plano, as concessões recíprocas se 

justificam pela finalidade comum de prevenir ou extinguir o litígio, 

materializando-se através de reconhecimento, desistência ou composição bilateral 

acerca das posições iniciais de cada um, sem questionamentos quanto à origem da 

relação.  

Nesta autocomposição bilateral condicionada, a manifestação 

volitiva dos agentes não forma contrato, em função das restrições do direito 

público que, (geralmente) não permite remodelações posteriores da relação 

conformada em lei327. Observa-se uma competência administrativa para interagir 

em uma ação facultada ao sujeito passivo, em domínio restringindo a uma 

simples aceitação ou rejeição dos pressupostos e efeitos pré-fixados e direcionados 

à extinção de crédito tributário328.  

[…] é mesmo a lei quem permite, dada sua regulação, uma composição de 
interesses. Com efeito, como parte da doutrina já sustenta, constatamos 
que a conformidade do contribuinte constitui um ato de adesão à 
proposta fazendária, o qual provoca um intercâmbio de benefícios entre 
ambos os sujeitos – credor e devedor, Administração e contribuinte – que 
são a renúncia à impugnação e a redução de sanções, contraprestações 
recíprocas que são estabelecidas e criadas pela mesma lei. Não é, 
portanto, o acordo de vontades que produz efeito de maneira direta e 
imediata, senão só de maneira indireta, já que a adoção pelas partes das 
posições que a lei delimita reciprocamente produz o efeito que ela 
também prevê. Com essa interpretação pode-se salvar, em certa medida, 
a incongruência pressuposta no ordenamento jurídico que, por um lado, 
impede os pactos e transações sobre os direitos da Fazenda Pública [...] e, 
por outro, favorece a conformidade – que, em definitivo, não é senão a 
igualdade ou correspondência de uma coisa com outra, a concórdia entre 

                                                      
326 Cf. FARATH, George Ibrahim. Contribuição..., p. 22-27; BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. 
Convenios..., p. 259. 
327 Vide 4.1 Um complexo enquadramento. 
328 Cf. SERRANO, María Luisa González-Cuéllar. Los procedimientos..., p. 380. 
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duas ou mais pessoas ou a adesão íntima e total de uma pessoa a outra, 
segundo o dicionário – estabelecendo incentivos para alcançá-la, e que se 
não forem alcançadas não resultam em gravames, senão unicamente em 
uma situação comparativamente mais gravosa que no caso anterior.329

 
Nesse regulamento, não pode haver abertura para uma 

composição intersubjetiva acerca dos elementos estruturantes da obrigação 

tributária porque tal conteúdo decorre da lei e, ao final, deve ser concretizado 

através da competência administrativa para o lançamento (Arts. 142 e 149, 

CTN). A conformação administrativa de crédito tributário resulta do tratamento 

jurídico da realidade patrimonial e/ou econômica, que deve ser efetuado como 

encargo privativo do agente público. Nesse âmbito, uma alegada dúvida ou 

incerteza na origem do crédito discutido extrapola330 os limites para uma 

composição bilateral porque concretizaria uma ilegal disposição da competência 

administrativa vinculada para a qualificação jurídica de (f)atos geradores de 

eficácia tributária, pois o regulamento para modificação (requalificação) de uma 

interpretação assentada em lançamento está disposto em lei complementar (Arts. 

145 e 146, CTN), por imposição constitucional (Art. 146, III, b, CF). Nessa 

                                                      
329 MASSANET, Juan Ramallo. La eficacia..., p. 233-234, (tradução nossa): “Sin entrar en el 
amplio debate doctrinal y jurisprudencial sobre la naturaleza confesoria, transaccional o negocial 
de dicha conformidad, sí que se puede detectar en este sistema el que es la misma ley la que 
permite, dada su regulación, una composición de intereses. En efecto, como algún sector doctrinal 
ha mantenido, nos encontramos con que la conformidad del contribuyente constituye un acto de 
adhesión a la propuesta inspectora lo cual provoca un intercambio de beneficios entre ambos 
sujetos – acreedor y deudor, Administración y contribuyente –, cuales son la renuncia a la 
impugnación y la reducción de sanciones; contraprestaciones recíprocas que son establecidas y 
creadas por la misma ley. No es, por tanto, el acuerdo de voluntades el que produce el efecto de 
manera directa e inmediata, sino sólo de manera indirecta, ya que al adoptar las partes las 
posiciones que la ley delimita recíprocamente se produce el efecto que ella también prevé. Con esa 
interpretación se puede salvar, en cierta medida, la incongruencia que supone que el 
ordenamiento jurídico, por un lado, impida los pactos y transacciones sobre los derechos de la 
Hacienda Pública – según vimos en el art. 39 LGP – y, por otro, favorezca la conformidad – que, 
en definitiva, no es sino la igualdad o correspondencia de una cosa con otra, la concordia entre dos 
o más personas o la adhesión íntima y total de una persona a otra, según el Diccionario –, 
estableciendo incentivos para alcanzarla, y que cuando no se alcanza no existan gravámenes, sino 
únicamente una situación comparativamente más gravosa que en el caso anterior.” 
330 Em juízo oposto: TORRES, Heleno Taveira. Transação..., p. 58; GOLDSCHMIDT, Fabio Brum. 
Arbitragem..., p. 60-61. 
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circunstância, o esclarecimento de impugnação por ‘res dubia’ deve demandar 

uma investigação imparcial para a decisão acerca da alegação consistente (opção 

pela alternativa minimamente aceitável331), pois, se o agente administrativo não 

pode renunciar a suas competências legais para análise dos acontecimentos e 

respectiva qualificação jurídica, o sujeito passivo tem a garantia de questionar o 

resultado dessa atividade pela direta repercussão em sua esfera jurídica. 

Portanto, a ausência de disponibilidade sobre a competência administrativa para 

(re)qualificação tributária de (f)atos econômicos é fator crucial para vedar 

autocomposição sobre a dúvida ou incerteza na estrutura da obrigação impositiva 

em litígio, resultando por excluir uma resposta conformada aos modelos 

tradicionais da teoria da decisão, na qual a deliberação exige a prévia 

qualificação jurídica do suposto fático, que precisa ser comprovado de acordo com 

as regras etc.332

A categoria geral ‘transação’ é idealizada para aplicação em 

controvérsias sobre direitos e pretensões que possam ser disponibilizados por 

seus titulares no bojo das concessões pacificadoras. O confronto desse tópico com 

o ordenamento tributário retoma a já mencionada333 (in)disponibilidade das 

receitas públicas oriundas da arrecadação dos créditos tributários. O tratamento 

jurídico da arrecadação é matéria estranha ao âmbito dos sujeitos da obrigação 

tributária, pois decorre de soberana decisão político-legislativa334, que pode, 

                                                      

 

331 Cf. FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. A ciência..., p. 97: “Na verdade, porém, a decisão 
jurídica ocorre em situações onde não há aquela simetria entre alternativas e conseqüências, 
sendo a decisão não um ato de escolha de solução ótima, mas uma opção pela alternativa que 
satisfaz os requisitos mínimos de aceitabilidade.” 
332 Cf. Ibidem, p. 93-96. 
333 Vide 2.1. A construção da (in)disponibilidade do crédito tributário.  
334 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria..., p. 273-274: “Ocorrido o fato jurígeno previsto na 

 



 
162 

inclusive, positivar (por lei) uma renúncia sobre os créditos, a ser implementada 

através de categorias tributárias (isenções, créditos presumidos, redução de 

alíquotas, transações, remissões, anistias etc.) ou financeiras (subsídios). Sendo 

assim, nesta transação do direito tributário, a disponibilidade sobre os créditos 

deve ser conferida como faculdade do legislador do ente tributário competente, 

mas não do agente administrativo, pois esse último, tão-somente, pode receber a 

atribuição para interação com o sujeito passivo, na qual podem ser discutidos os 

meios de implementação da renúncia heterônoma. Dessa forma, este núcleo 

transacional não deve tratar dos elementos estruturantes da obrigação 

submetidos à regulação legal: dentro dos limites e condições pré-fixados, o 

resultado dessa obrigação legal é que pode ser conformado pelos sujeitos 

tributários. 

O modelo adotado pelo Código Tributário Nacional – sem restrição 

ou especificação de conteúdos litigiosos – pode ser incluído no segmento da teoria 

geral que adota a ‘res litigiosa’ como pressuposto da transação: nesse plano, o 

ajuste pode ser aplicado a qualquer litígio surgido após a constituição do 

crédito335.  

Se as concessões recíprocas não têm um conteúdo indicado, elas 

são direcionadas para determinação do litígio e extinção do crédito. Nesse quadro, 

                                                                                                                                                                      
hipótese de incidência da norma de tributação e instalada a obrigação adstringindo o sujeito 
passivo a pagar o tributo, pode o accipiens dispensar o crédito a que faz jus ou então devolvê-lo. 
Poderá ainda anular o tributo de que é credor, atribuindo ao devedor um valor igual ao que teria 
de pagar. [...] As espécies exonerativas ora versadas são externas ao desenho obrigacional, 
porquanto não se alojam nem nas hipóteses nem nas conseqüências das normas de tributação. 
Consubstanciam decisões, posto que contingenciadas, do credor estatal. Com efeito, tanto a 
remissão quanto a devolução são ex lege e representam uma forma de destinação de crédito 
tributário surgido congenitamente com a realização da hipótese de incidência. Por um ato de 
vontade, o credor particular pode dispensar a prestação ou mesmo devolver o dinheiro. Será ato ex 
voluntate. O credor estatal pode fazer a mesma coisa, desde que autorizado por lei”.  
335 Vide 3.2.3. A relação tributária multiforme.  
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as cessões podem se materializar através de reconhecimento ou desistência de 

pretensões (em face de contraprestação do outro sujeito) ou pela composição 

bilateral acerca das posições iniciais de cada um quanto ao crédito tributário. 

Nesse modelo exposto para a autocomposição bilateral condicionada, “a teoria da 

questão litigiosa (em diferença da doutrina da ‘res dubia’) valida a composição 

pelos litigantes que, de boa-fé, mantém suas pretensões como certas e transigem 

por outro motivo, distinto da incerteza em seus fundamentos”336. Ou seja: não são 

tratados os juízos subjetivos acerca da obrigação tributária litigiosa, mas busca-se 

a concretização da eficiência337 na atuação administrativo-tributária, admitindo-

se o consenso com o sujeito passivo como um melhor instrumento para imediata 

concretização de finalidades públicas338. 

Assim, nesta autocomposição condicionada, o conteúdo para as 

contraprestações pode ser múltiplo, mas deve estar encaixado nos limites para a 

(in)disponibilidade do crédito tributário, entre as condições que tenham sido pré-

fixadas e no direito público incidente na relação litigiosa – mormente, a 

legalidade indissociável de qualquer atuação administrativa. 

Uma autorização legal para o agente público manifestar expressa 

renúncia à pretensão ou reconhecer a procedência de alegações do sujeito passivo 

é conteúdo admissível à autocomposição no modelo da teoria geral do processo339. 

Se essa autocomposição por ato unilateral decorre de coisa julgada nos tribunais 

                                                      
336 Cf. BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Convenios..., p. 260, (tradução nossa): “Por otro lado, 
como explica Francisco J. PELÁEZ recordando a VITERB0, la teoría de la cuestión litigiosa (a 
diferencia de la doctrina de la «res dubia») permite que puedan contratar válidamente «aquellos 
litiga que de buena fe mantienen sus pretensiones como ciertas, y transigen por otro motivo 
distinto de lo incierto de sus fundamentos».” 
337 Cf. Ibidem, p. 263. 
338 Vide 3.4. Objeto: mérito.  
339 Vide 3.2.1. O litígio e os meios de solução.  
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superiores em sentido contrário ao juízo administrativo, em razão de declaração 

de inconstitucionalidade de lei tributária, a função de solução de lide incidente é 

obscurecida, pois a renúncia ou a anuência da Fazenda Pública é concretização da 

garantia de constitucionalidade do tributo, baseada na validade da lei que 

fundamenta a exação. Nesse contexto, a legalidade exigida para a tributação 

revigora o dever processual de não formular pretensões, nem alegar defesa, 

cientes de que são destituídas de fundamento (CPC, Art. 14, III). Assim sendo, 

essa prática não se ajusta às prescrições do Art. 171, CTN, em razão da ausência 

de manifestação volitiva dos sujeitos da obrigação, pois não deve ser faculdade do 

agente público decidir acerca da adequação de sua atividade aos ditames 

constitucionais: a declaração jurisdicional de inconstitucionalidade de lei 

tributária impõe a reestruturação das relações (e respectivos litígios) nela 

baseada, de modo que, nesse espaço, a renúncia ou a anuência do ente público 

não perfaz concessão para solucionar litígio. Nessa hipótese, a finalização do 

processo pendente é formalizada por ato unilateral de renúncia a pretensão ou 

reconhecimento de direito alegado, que repercute: a) no âmbito administrativo, 

sobre a constituição de créditos, a inscrição em dívida ativa, o ajuizamento de 

execução fiscal – que devem ser dispensados, sendo revisados ou cancelados 

lançamentos e inscrições efetuados anteriormente; ou b) no processo jurisdicional, 

já que os representantes judiciais não mais devem apresentar impugnações a atos 

contrários às pretensões fazendárias, devem reconhecer a procedência do pedido 

do sujeito passivo ou contrapor suas manifestações anteriores, desistindo de 

pleito apresentado em contestação ou recurso.  

O entorno detalhado para esta autocomposição condicionada pelo 

direito tributário pode ser facilmente ajustado ao conteúdo correspondente à 
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extinção de posições patrimoniais340 em um tipo litigioso. Nessa hipótese, a 

manifestação da faculdade do sujeito ativo pode despontar com uma oferta de 

solução condicionada ao sujeito passivo, a quem é facultada a anuência que 

permita a composição bilateral. As contraprestações são antepostas na lei: à 

oferta de remissão parcial pode ser retribuída com o consentimento do sujeito 

passivo, aderindo à proposta sobre os valores e renunciando ao direito original 

alegado, assim, propiciando a eficácia extintiva do litígio. Nesse quadro, 

caracterizam-se reduções nas pretensões iniciais do sujeito ativo – diminuição do 

quantum a ser recebido – e do sujeito passivo – expressa renúncia às posições 

iniciais e pagamento imediato do saldo consolidado após o desconto. A fixação dos 

deveres de cada parte na obrigação transfigura as questões litigiosas em 

incontroversas, surgindo a solução estabilizante das situações jurídicas das 

partes. [Tal desenho é similar da manifestação positivada pela União Federal, na 

Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002.341].  

A autocomposição bilateral condicionada acima modelada 

consubstancia adequadamente o dispositivo estabelecido na lei geral, resolvendo 

                                                      
340 Cf. FURTADO, Antônio Carlos. Transação..., p. 41: “Observe-se que é necessário a existência 
de concessões mútuas e que só se transaciona em obrigações de caráter patrimonial. Logo, outro 
qualquer fundamento para a concessão, não encontra suporte capaz do sustentar a transação – 
possibilidade de derrota da Fazenda no pleito judicial, de ônus materiais e morais conseqüentes 
dela – nada disso justificaria ou fundamentaria a transação tributária, só e exclusivamente o 
caráter patrimonial a ela há de ser dado”.  
341 Art. 14. Os débitos de que trata o art. 13, relativos a fatos geradores vinculados a ações 
judiciais propostas pelo sujeito passivo contra exigência de imposto ou contribuição instituído 
após 1º de janeiro de 1999 ou contra majoração, após aquela data, de tributo ou contribuição 
anteriormente instituído, poderão ser pagos em parcela única até o último dia útil de janeiro de 
2003 com a dispensa de multas moratória e punitivas. § 1º Para efeito deste artigo, o contribuinte 
ou o responsável deverá comprovar a desistência expressa e irrevogável de todas as ações judiciais 
que tenham por objeto os tributos a serem pagos na forma do caput, e renunciar a qualquer 
alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações. § 2º O benefício de que trata este 
artigo somente poderá ser usufruído caso o contribuinte ou o responsável pague integralmente, no 
mesmo prazo estabelecido no caput, os débitos nele referidos, relativos a fatos geradores ocorridos 
de maio de 2002 até o mês anterior ao do pagamento. § 3º Na hipótese deste artigo, os juros de 
mora devidos serão determinados pela variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP). 
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o litígio e extinguindo o crédito através de instrumentos eleitos para tal 

finalização, sobressaindo a objetividade no detalhamento dos elementos 

circunstanciais e das condições, bem como, na impessoalidade da abertura para a 

manifestação facultativa, a critério do sujeito passivo que entenda por anuir à 

proposta do ente público.  

Tratando-se com a eventualidade da lei de permissão indicar os 

limites de (in)disponibilidade, mas não listar os meios admissíveis para a 

finalização, o conteúdo das concessões pode ser negociado com a alternância 

dentre os instrumentos indicados pela norma geral para a extinção do crédito 

tributário, que sejam compatíveis com os dados circunstanciais. Assim sendo, 

podem ser comutados o pagamento (em qualquer de suas formas), a compensação 

(de acordo com o ordenamento tributário regente desta figura), a remissão parcial 

– já que o perdão do crédito tributário em sua totalidade indica a aplicação do 

Art. 172, CTN, descaracterizando, com isso, a figura transacional – admitindo-se 

como válida uma combinação que resulte na imediata extinção do crédito. 

As concessões intersubjetivas podem resultar da interposição de 

negociadores, mediadores ou conciliadores, pois tais figuras estariam incluídas no 

âmbito de uma autocomposição, na medida em que a solução final seja formada 

pelos litigantes, em razão da facilitação comunicativa proporcionada pelos 

terceiros. Contudo, deve ser inadmissível a contratação de arbitragem – decisão 

heterônoma privada, excludente da jurisdição estatal – pela ausência de norma 

de permissão ao agente fazendário para delegar suas atribuições em matéria 

tributária a outrem (um juízo arbitral). A autorização do Art. 171, CTN, não 

admite a transmutação da autocomposição (em qualquer forma) para uma 

heterocomposição.  
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Nesta seara, a transação – acordo para solução de litígio, em 

substituição ao juiz – deve resultar da interação direta entre os sujeitos 

tributários para conformação de suas pretensões de modo a extinguir o crédito 

tributário.  

 

 

4.2.3 A exteriorização 
 

 

A formalização da ação intersubjetiva é imprescindível à exigência 

de legalidade e publicidade da administração pública, proporcionando o 

conhecimento no círculo exterior342. O concerto entre os litigantes deve ser 

figurado em representação formalizada – declaração343 escrita – que indique a 

estruturação da solução do litígio e o molde para a extinção do crédito tributário. 

Pensamos que a forma mais apropriada para revestir o ato de transação 
tributária, uma vez que este representa a exteriorização de um acordo de 
vontades – obedecidas as condições legais – seja um documento assinado 
por ambas as partes: Fisco e contribuinte, razão pela qual apontamos que 
o fato jurídico, assim como a norma individual e concreta em sua 
totalidade, é constituída por ambas as partes.344

 
Anexada aos autos do processo referente ao litígio solucionado, 

                                                      
342 BOBBIO, Norberto. A democracia e o poder invisível. In: O futuro da democracia. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000, p. 102: “Entende-se que a maior ou menor relevância da opinião pública 
como opinião relativa aos atos públicos, isto é, aos atos próprios do poder público que é por 
excelência o poder exercido pelos supremos órgãos decisórios do Estado, da “res publica”, depende 
da maior ou menor oferta ao público, entendida esta exatamente como visibilidade, 
cognocibilidade, acessibilidade e, portanto, controlabilidade dos atos de quem detém o supremo 
poder”. 
343 Cf. BOLADO, Roberto Orlando Bustillo. Convenios..., p. 50, nota 18: “Se dice que se declara 
la voluntad, cuando se exterioriza dirigida a alguien y que se manifiesta, cuando esta 
manifestación no tiene un destino personal”. (Grifo do autor) [Diz-se que a vontade é declarada 
quando sua exteriorização é direcionada a alguém e que é manifestada, quando esta manifestação 
volitiva não tem uma destinação pessoal.]. (Tradução nossa) 
344 BASSANEZE, João Marcello Tramujas. Extinção..., p. 256. 
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esse instrumento de forma escrita é indispensável para expressar a motivação da 

ação, permitindo entender seus fundamentos, comprovar sua causa (base fática) e 

finalidade, a atenção aos condicionamentos prévios – marcos para o controle tanto 

administrativo como jurisdicional345 da conformação bilateral da atividade.  

 

 

4.3 Eficácia e execução 
 

 

A atenção ao dispositivo na estruturação procedimentalizada 

desta transação anuncia sua eficácia se “estão presentes os elementos normativos 

para adequá-la à produção de efeitos concretos”346.  

A autocomposição bilateral constitui a solução do litígio e ajusta o 

meio para extinção do crédito tributário. Nesse estágio, a finalidade diretora da 

transação é realizada a partir do acertamento das posições subjetivas que encerre 

a controvérsia. O seguimento esperado e comum deve ser a materialização das 

ações subjetivas combinadas. O crédito antes discutido deve ser modificado em 

função das prestações ajustadas, podendo ser recomposto para pagamento de 

saldo não-remitido, acertado em compensação, satisfeito por uma dação em 

pagamento ou por conversão de depósito anterior em renda.  

Extinguindo o crédito e, conseqüentemente, a obrigação 

tributária, essa eficácia da transação aproveita aos sujeitos vinculados direta ou 

                                                      
345 Cf. GORDILLO, Agustín. Tratado…(Tomo 3), p. X-5. 
346 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução..., p. 181. 
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indiretamente347 pela lei tributária (Arts. 128 a 135, CTN), pois a satisfação da 

prestação desfaz os respectivos liames ao realizar o interesse fazendário. 

Como a efetivação do crédito pode ter requerido a instauração de 

processo administrativo-tributário, o cumprimento da ação extintiva deve ser 

registrado nos respectivos autos para a eficácia finalizadora dessa instância, pela 

realização de seu desiderato.  

Se a resolução autônoma bilateral da contenda substitui a decisão 

heterônoma em processo jurisdicional, tem eficácia equivalente à coisa julgada 

entre as partes no que se refere ao direito material, mas a homologação judicial 

deve ser demandada para a conformação da eficácia processualística:  

Trata-se de composição extrajudicial da lide, prevalecendo a vontade das 
partes. A intervenção do juiz é apenas para chancelar o acordo de 
vontades dos interessados (transação e conciliação), limitando-se à 
fiscalização dos aspectos formais do ato. A homologação, todavia, outorga 
ao ato das partes, nova natureza e novos efeitos, conferindo-lhe o caráter 
de ato processual e a força da executoriedade.348

 
Assim, apesar do juiz não examinar o núcleo do acordo, a lei 

processual indica que a sentença homologatória de transação resulta na extinção 

do processo com julgamento do mérito, constituindo um título executivo 

judicial349 (CPC, Arts. 269, III e 584, III).  

Na eventual circunstância da prestação não ser cumprida pelo 

Particular, voluntariamente, no prazo ajustado, tal descumprimento pode 

(re)instalar litígio para execução do acordo descumprido (CPC, Art. 580). Em face 

da exigência de benefício ajustado, a tutela jurisdicional deve impor o prévio 

                                                      
347 Cf. COSTA, Alcides Jorge. Da extinção..., p. 209. 
348 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, (V. II: Processo de execução e processo cautelar), p. 80.  
349 ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 142: “De qualquer modo, o título é o ato judicial e não o consenso das partes”. 
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cumprimento da contraprestação acordada (mas omitida) para finalização de 

obrigação bilateral (CPC, Arts. 581 e 582).  

A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, Art. 39, § 1º, dispõe que os 

créditos da Fazenda Pública, exigíveis pelo transcurso do prazo para pagamento, 

serão inscritos, na forma da legislação própria, como dívida ativa, em registro 

próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, com isso indicando350 sua 

cobrança através de execução fiscal – Lei nº 6.830/1980, Art. 1º. Contudo, o Código 

de Processo Civil classifica a certidão de dívida ativa como título executivo 

extrajudicial e, nesse contexto, a inscrição de título judicial (tal como a sentença 

homologatória de transação) na dívida ativa para lastrear sua cobrança através 

do executivo fiscal tem sido rejeitada na doutrina351 e pelo interpréte-mor da 

legislação nacional352. Nesse quadro, a execução do ajuste extrajudicial não-

cumprido pode ser feita no rito especial; já para a sentença homologatória, deve 

ser ajuizado o processo executivo comum.  
                                                      
350 MACHADO JÚNIOR, José Teixeira; REIS, Heraldo da Costa. A Lei 4.320 comentada. Rio 
de Janeiro: IBAM, 2000/2001, p. 99: “O parágrafo 1° em questão trata da inscrição obrigatória 
como Dívida Ativa, na forma da legislação própria, dos créditos da Fazenda Pública, exigíveis pelo 
transcurso do prazo para pagamento. Por este dispositivo, tem-se consciência da abrangência do 
conceito da Dívida Ativa que inclui, portanto, quaisquer débitos de terceiros com a Fazenda 
Pública, independentemente da natureza, após apuradas a sua liquidez e certeza”. (Grifo do 
autor) 
351 ASSIS, Araken de. Manual..., p. 795: “A posse de título executivo, pela Fazenda Pública, 
diferente da certidão da dívida ativa, dá acesso ao processo executivo fora do rito especial, 
instituído pela Lei 6.830/80, e, como afirma Iran de Lima, dispensa a inscrição do crédito, porque 
já assegurada a execução”. 
352 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL – HONORÁRIOS – RITO PROCESSUAL DO CPC. 1. Em se tratando de 
execução de honorários fixados em sentença judicial, correta a utilização, pela Fazenda Pública, 
do rito previsto no CPC, uma vez que o procedimento da Lei 6.830/80 (LEF) destina-se à execução 
da dívida ativa tributária e não-tributária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
definidos na forma da Lei 4.320/64, dentre os quais não se inclui a cobrança de valores oriundos 
de título executivo judicial. 2. Recurso especial improvido. Recurso Especial 662238/SE; Processo 
2004/0069580-9 Relator(a) Ministra ELIANA CALMON (1114) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA 
TURMA Data do Julgamento 20/10/2005 Data da Publicação/Fonte DJ 14.11.2005 p. 256. 
Disponível em <http://www.stj.gov.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=senten%E7a+e+judicial 
+e+execu%E7%E3o+e+fiscal+e+d%EDvida+e+ativa&&b=JUR2&p=true&t=&l=20&i=4>. Acesso 
em 17 de janeiro de 2006. 
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Tendo em vista o problema para a execução do título não-

cumprido (via processual adequada) e considerando que as concessões mútuas 

devem ser ajustadas para imediato cumprimento pelas partes, à omissão 

intencional de uma delas pode ser atribuída (por cláusula registrada) a eficácia 

anulatória do acordo, para a restauração da obrigação em sua estrutura original, 

a partir do dia seguinte ao termo final do prazo. 

 



 

CAPÍTULO 5 

NA FUNCIONALIDADE DO DIREITO,  
O CONTROLE DO AGIR: 

A FISCALIZAÇÃO SISTÊMICA DA ESPECIALIDADE 
 

 

A materialização da hipótese normativa deve resultar da 

aplicação integral do regulamento estabelecido. Nesse segmento, a validade da 

transação em litígio tributário decorre de sua estruturação seqüenciada – com a 

permissão do legislador do ente tributário, a autorização do administrador e a 

autocomposição bilateral condicionada – de acordo com os requisitos legais 

específicos para cada etapa do procedimento. Por essa perspectiva, o regime de 

validade desta transação do direito tributário corresponde à prática conformada 

ao conteúdo modelado nos antecedentes capítulos 2, 3 e 4, indicativos da 

normatização para a concretização de um espécime regular353.  

Como a transação tributária tem seu eixo legal fundado em uma 

regra caracterizada como especial – aplicável à relação tributária litigiosa – 

verifica-se sua interação no ordenamento, tratando-se dos enlaces inter-

normativos que admitem o funcionamento da especialidade como elemento 

sistêmico, ou seja, em integração (harmônica) com o conjunto. 

Sendo observada uma disfunção, por confronto entre a 

especialidade e os princípios estruturantes do sistema, é o próprio ordenamento 

que disponibiliza os instrumentos jurídicos e atribui legitimação subjetiva para o 
                                                      
353 Cf. SALMORÁN, Rolando Tamayo y. Sobre..., p. 101, (tradução nossa): “[…] un acto regular, 
es un acto que aparece de conformidad al procedimiento previsto del sistema”. (Grifo do autor)  
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“controle – sentido forte de dominação e acepção mais atenuada de disciplina ou 

regulação –”354 da anormalidade e restauração da ordem. 

 

 

5.1 Regime de irregularidade(s) no procedimento 
 

 

Uma assimetria entre as características (formais e materiais) 

estabelecidas em hipótese normativa e a respectiva prática tem repercussões na 

estrutura dos atos resultantes de cada uma das fases do procedimento 

transacional que, assim, evidenciado como irregular, porque viciado pela 

infringência ao ordenamento. 

O vício do ato deriva, não tanto da falta de um elemento que 
teoricamente possa ser considerado pertinente, mas sim da magnitude do 
descumprimento da ordem jurídica, que significa o requisito 
desrespeitado concretamente. A doutrina, pois, não haverá de dar opinião 
acerca do ato ser nulo, anulável ou inexistente, porque falte ou esteja 
viciado um elemento essencial do ato (ainda que muitos autores usem 
esta argumentação), senão com base na importância que, concretamente, 
o vício referido tenha no caso.355

 
Nesse segmento, a sistematização geral acerca de vícios que 

podem atribuir invalidade(s) à lei e aos atos jurídicos pode ser, respectivamente, 

aplicável a cada uma das distintas etapas desta transação. A conformação da lei 

de permissão pode conter invalidade formal ou material – 

inconstitucionalidade(s); a autorização expõe-se aos vícios do ato 
                                                      
354 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Ciência..., p. 99. 
355 GORDILLO, Agustín. Tratado…(Tomo 3), p. VIII-4, (tradução nossa): “[…] el vicio del acto 
deviene no tanto de que le falte un elemento que teóricamente pueda considerarse pertinente, 
sino más bien de la magnitud del incumplimiento del orden jurídico que signifique el requisito 
concretamente violado. La doctrina, pues, no habrá de dar opinión acerca de si el ato es nulo, 
anulable, o inexistente, porque falte o esté viciado un elemento esencial del acto (aunque muchos 
autores hacen esta argumentación), sino en base a la importancia que concretamente tenga en el 
caso el vicio de que se trata”. (Grifo do autor) 
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administrativo356 – incompetência do administrador, inexistência dos motivos, 

ilegalidade do objeto, desvio de finalidade ou vício de forma; e a autocomposição 

bilateral condicionada pode encerrar irregularidades pronunciadas por 

incapacidade dos agentes, ilegalidade(s) no conteúdo ou na informalização do 

ajuste. 

Uma irregularidade na lei de permissão caracteriza 

inconstitucionalidade pela infringência de preceito constitucional regente do 

processo legislativo (vício nos requisitos de formação) ou da matéria legalizada 

(vício substancial ou de conteúdo).  

As normas de grau inferior entram em conflito com a Lex Magna, dando 
ensejo a que se promova o controle da constitucionalidade, para garantir 
a força normativa da Constituição, quando são editadas por autoridade 
incompetente, ou deixam de seguir as regras de elaboração legislativa, 
que a própria Lei Maior enuncia, ou quando, em seu conteúdo ou 
substância, colidem com preceito ou princípio do Texto Fundamental.357

 
A supremacia da Constituição no ordenamento jurídico exige um 

procedimento especial para sua reforma, de modo que as disposições normativas 

de hierarquia inferior não tenham eficácia derrogatória de seus preceitos. A 

preservação do grau superior de dispositivo constitucional pela subordinação dos 

outros tipos normativos do ordenamento é efetivada pelo controle de 

constitucionalidade das normas infraconstitucionais contraditórias, que pode 

resultar em sua ineficácia, anulação ou declaração de nulidade358. A disciplina 

para a efetivação desse controle está positivada em dispositivos constitucionais 
                                                      
356 Cf. a positivação da Lei nº 4.717/1965, Art. 2º.  
357 VELOSO, Zeno. Controle jurisdicional de constitucionalidade: atualizado conforme as 
Leis 9.868 de 10/11/1999 e 9.882 de 03/12/1999. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p 21, grifo do 
autor.  
358 Cf. DANTAS, Ivo. O valor da Constituição: do controle de constitucionalidade como 
garantia da supralegalidade constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, passim; MENDES, 
Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional: o controle abstrato de normas no Brasil e na 
Alemanha. São Paulo: Saraiva, 1998, passim; PALU, Oswaldo Luiz. Controle de 
constitucionalidade..., passim. 

 



 
175 

que outorgam a competência de julgamento (Arts. 97; 102, I, a), a legitimação 

subjetiva (Arts. 5º, XXXV; 103; 129, IV), os aparatos jurídicos utilizáveis nessa 

fiscalização (Art. 52, X; 66, § 1º; 102, III; 102, § 1º; 125, § 2º). O juízo de 

inconstitucionalidade da lei pode resultar em declaração de nulidade total ou 

parcial, com eficácia ex tunc ou ex nunc, a depender dos elementos e da via eleita 

em cada caso [neste trabalho, inapreensíveis em sua ampla especificidade, mas, 

com tópicos expressivos alusivos à transação, sindicados adiante].  

Aqui, importa realçar que uma declaração de 

inconstitucionalidade da lei permissão pode repercutir sobre o ajuste firmado, em 

razão de identificação de nulidade original ou por anulação com eficácia ex tunc, 

resultando na exclusão de seu fundamento de validade – com isso, restaurando a 

estrutura original da obrigação litigiosa com a recomposição da integralidade do 

crédito tributário.  

Uma prática viciada deve resultar em invalidade do ato 

administrativo359 respectivo. Nos termos da Lei nº 4.717/1965, Art. 2º, 

Parágrafo único, os vícios do ato administrativo têm a seguinte conceituação: a) a 

incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições 

legais do agente que o praticou; b) o vício de forma consiste na omissão ou na 

observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência 

ou seriedade do ato; c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 

importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo; d) a inexistência 

dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se 

                                                      
359 Para um resumo crítico sobre as classificações sobre a invalidade do ato administrativo, cf. 
ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. São 
Paulo: Malheiros, 2001, p. 79-84. 
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fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao 

resultado obtido; e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o 

ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra 

de competência. 

A sistematização sobre os defeitos dos atos jurídicos – 

desenvolvida por civilistas e transladada para o campo do direito público – 

aponta que a variação na gravidade dos vícios pode agregar nulidade ou 

anulabilidade à atuação: ”a anulabilidade sucede quando os vícios, de acordo com 

a prudência, não ofendem essencialmente o sistema, enquanto a nulidade 

absoluta ocorre pela erupção de induvidosa contrariedade nuclear ao mesmo”360. 

A transferência dessa teoria para o âmbito administrativo repercute na 

controversa361 possibilidade de correção de atos que apresentem defeitos sanáveis 

(sem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros); a Lei (federal) nº 

9.784/1999, Art. 55, positiva a faculdade (condicionada) para a convalidação do 

ato administrativo “minimamente” viciado (por exemplo, por uma incompetência 

dentro do mesmo órgão) respondendo à polêmica doutrinária.  

O regime jurídico de direito público incidente sobre a atividade 

administrativa-tributária requer a concretização da estrita legalidade, de modo 

que uma violação ao ordenamento, nesse contexto, não deve ser caracterizada 

com diversos níveis de gravidade, pois um ato de natureza tributária pode ser 

válido ou inválido, já que legalizados a forma e o conteúdo admissível na espécie. 

Essa constatação, aplicada ao ato administrativo de autorização à transação, 

                                                      
360 FREITAS, Juarez. O controle..., p. 28.  
361 Ibidem, p. 27-30; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 234-237; MIRANDA, 
Sandra Julien. Do ato administrativo complexo. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 96-99; 
ZANCANER, Weida. Da convalidação..., p. 68-73. 
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torna despicienda uma digressão acerca da (im)possibilidade de convalidação de 

ato irregular (por exemplo, uma autorização por outro agente, diferente daquele 

indicado pelo legislador mas lotado no mesmo órgão fazendário), pois todos os 

elementos estruturantes da validade da ação administrativa estão indicados na 

norma geral tributária (Art. 171, CTN) e devem ser fixados na lei de permissão, 

de modo que qualquer desatenção à normativa positivada resulta em ilegalidade 

original, cuja declaração deve ter eficácia ex tunc. Nesse segmento, a hipótese de 

adendo reparador (convalidação) para “legalizar” um ato irregular na origem – 

em função de incompetência do administrador, de inexistência dos motivos, da 

ilegalidade do objeto, de desvio de finalidade ou vício de forma – deve ser 

inadmissível362 pelo dever de atenção à estrita legalidade, cujo consectário é a 

obrigação de exercer a autotutela363 administrativa para a anulação do ato ilegal.  

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, a proteção 

da boa-fé e da segurança nas relações jurídicas pode(m) reverter na absorção 

sistêmica de práticas viciadas, quando ultrapassado um lapso temporal 

expressivo sem denúncia da irregularidade. Em tais circunstâncias, os sujeitos 

estão sob os efeitos de uma situação jurídica definida e a alegação de vício é fator 

litigioso que o ordenamento enquadra, através da imposição de prazos 

decadenciais ou prescricionais, a fim de estabilizar as relações. Nesse contexto, a 

anulação administrativa de autorização defeituosa responde ao prazo decadencial 

                                                      
362 Cf. TALAMINI, Daniele Coutinho. Revogação do ato administrativo. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 41-44. 
363 Cf. para a União Federal, a Lei nº 9.784/1999, Art. 53. A Administração deve anular seus 
próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência 
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos; Alagoas – Lei nº 6.161, de 26 de junho de 
2000, Art. 53. 
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estabelecido em lei364. Assim, também a prescrição365 para o administrado que, 

detenha pretensão legítima para pleitear a anulação na via jurisdicional. 

A autocomposição bilateral falha por vício(s) em seu(s) 

componente(s): agentes, conteúdo e forma.  

Sujeitos com incapacidade para agir atribuem nulidade ao ajuste. 

Assim, um agente administrativo não designado para a interação com o sujeito 

passivo é incompetente e, por isso, incapaz na circunstância. O Particular 

desatento ao regime jurídico da incapacidade, nos moldes do direito privado, 

agrega invalidade à manifestação volitiva, seja pessoa física, seja ente jurídico 

deficientemente representado.  

A expressão da vontade fundamental ao ajuste pode surgir 

defeituosa quando conformada com dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa 

ou coisa controversa366. Nesse segmento, o direito privado (CC, Art. 849) dispõe 

sobre a anulabilidade da transação, a ser requerida e comprovada pela parte 

prejudicada, mas o erro de direito a respeito das questões controvertidas não é 

causa para desfazer o ajuste.  

A autocomposição bilateral deve ser estruturada em função da 
                                                      
364 Para a União Federal, a Lei nº 9.784/1999, Art. 54. O direito da Administração de anular os 
atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 
contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.  
365 Em conformidade com o Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, Art. 1º. As dívidas 
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar. 
366 AMARAL, Francisco. Direito..., p. 500-510: “Erro é a noção falsa que o agente tem de 
qualquer dos elementos do ato jurídico ou do negócio. Consiste em uma falsa representação de 
realidade. [...] Dolo é o artifício ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática 
de um ato que o prejudica, aproveitando ao autor do dolo ou a terceiro. Concretiza-se em sugestões 
ou artifícios que se empregam para induzir ou manter em erro o autor da declaração de vontade. 
[...] A coação é a ameaça com que se constrange alguém à prática de um ato jurídico. É sinônimo 
de violência, tanto que o Código Civil usa indistintamente os dois termos (CC, arts. 171, II, 1.814, 
III). A coação não é, em si, um vício da vontade, mas sim o temor que ela inspira, tornando 
defeituosa a manifestação do querer do agente”. 
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expressão volitiva do Particular em interação com o agente público no âmbito 

previamente delimitado, de modo que o regime jurídico (de direito privado) das 

revelações do pensamento pode ter uma comedida aplicação nesse estágio, 

admitindo-se que os agentes possam atuar com dolo ou coagindo ou induzindo o 

outro em erro. Mas, tais intercorrências afetam a liberdade de expressão e, em 

função do condicionamento legal da atividade, o espaço livre deve ser diminuto 

nesta ação bilateral, correspondendo-lhe um campo ínfimo para investigação de 

vício alegado.  

A atividade administrativa deve ser realizada atendendo à 

exigência de publicidade para seus regulamentos e práticas e esse fator deve ser 

contraposto à formação de um ajuste viciado por dolo ou erro, pois que, nesse 

caso, tanto a lei de permissão, quanto a autorização administrativa devem ser 

divulgadas antes da interação com o sujeito passivo, de modo que uma alegação 

fundamentada em desconhecimento é praticamente inadmissível na realidade 

comunicativa contemporânea. Aqui, a interação bilateral tem por finalidade a 

conformação do litígio, acomodando as pretensões iniciais sem questionamentos 

de origem ou causa da discussão e uma alegação de erro de direito sobre a 

controvérsia deve ser insubsistente, também neste ordenamento tributário, por 

contrariar a própria lógica da ação: se a causa da controvérsia não deve ser 

investigada e as partes conciliam suas reivindicações em função do encerramento 

da discussão, essa estipulação conjunta é, logicamente, incompatível com 

acomodação de dado errôneo nesse núcleo. Ainda é relevante observar que a 

relação tributária deve ser conduzida através de etapas seqüenciadas, o que 

permite a alegação de vícios no procedimento e, no estágio já avançado, no qual o 

ajuste bilateral pode ser materializado, é improvável a observação de erro sobre 

 



 
180 

a(s) pessoa(s) em interação. 

As repercussões econômicas da relação tributária podem levar o 

Particular a alegar coação na conformação do ajuste: o sujeito obrigado alega ter 

aderido à oferta pelo receio de quebra da atividade econômica em função das 

obrigações tributárias. Diferentemente das obrigações do âmbito privado, no qual 

a coação de fundo econômico pode afetar a manifestação volitiva367, o dever de 

pagar tributos não deriva de expressão consensual, mas sim de manifesta 

capacidade contributiva apreendida juridicamente através de lei. Nesse 

segmento, uma alegação de coação na exigência tributária mostra-se inadequada 

e a aceitação de tal assertiva nesta seara deve ser ponderada com os efeitos da 

ação bilateral sobre o crédito, pois que, em virtude das concessões mútuas, há 

facilitações para o cumprimento da prestação: se o sujeito passivo concorda em 

pagar de pronto, o débito deve ser recomposto para valor menor que o original ou 

ele pode compensar ou transferir imóveis ao erário. 

As concessões mútuas desviantes das condições legais pré-fixadas 

devem ser consideradas nulas. A mesma ilegalidade alcança a hipótese de ajuste 

em litígio já resolvido por sentença jurisdicional – independentemente da ciência 

das partes, a par da disposição do direito civil (Art. 850, CC) – pois caracteriza 

infringência ao Art. 171, CTN, que só admite a composição bilateral sobre 

questões pendentes, não havendo abertura para ulterior modificação 

intersubjetiva de decisão judicial. 

Sendo a forma escrita imprescindível à estruturação da transação 

tributária, qualquer desvio dessa exigência deve caracterizar a nulidade da 

                                                      
367 Cf. AMARAL, Francisco. Direito..., p. 508. 
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composição bilateral. 

Os vícios no procedimento transacional dão causa à 

inexigibilidade de cumprimento do ajuste e, neste campo, deve ser analisada a 

interligação seqüencial entre as etapas, pois o defeito em uma pode afetar a 

validade da fase subseqüente. O sucessivo encadeamento dos estágios para a 

estruturação válida da transação de direito tributário resulta das exigências do 

regime de direito público, mas, ao fim, tem a mesma eficácia da regulação 

privada sobre a unidade e indivisibilidade da transação (Art. 848, CC). Portanto, 

a comprovação de vício em uma das etapas deve ser revertida em anulação do 

ajuste e conseqüente retorno à relação tributária litigiosa com a restauração do 

crédito original. [A irregularidade em uma fase, viciando o procedimento em sua 

amplitude, é caso distinto da transação parcial sobre objeto complexo, na qual as 

partes solucionam algumas questões e encaminham o restante da controvérsia 

para a decisão heterônoma]368. 

Considerando que a lei processual indica duas vias para análise 

de alegação de defeitos em práticas subjetivas recobertas por sentença judicial 

homologatória (CPC, Arts. 485, VIII, e 486), a tutela jurisdicional para 

averiguação do vício e restauração da ordem deve ser pleiteada por instrumento 

processualístico adequado à definição do caso369. Se a homologação da composição 

bilateral não transitou em julgado deve ser buscada a anulação da sentença ou, 
                                                      
368 Vide 3.3.1 (De)terminação do litígio. 
369 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil (Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973). Rio de Janeiro: Forense, 1998, (V. V: Arts. 476 a 565), p. 159: 
“Pensamos, destarte, que é necessário distinguir, no tocante aos atos homologáveis por sentença, 
entre os abrangidos pelo art. 485, n° VIII, e os restantes. Com relação àqueles (renúncia à 
pretensão, reconhecimento do pedido, transação), o regime será análogo ao da confissão, tal como 
o define o art. 352; isto é: a ação anulatória unicamente poderá ser utilizada no curso do processo, 
antes do trânsito em julgado da sentença homologatória; depois disso, o remédio próprio e 
exclusivo será a ação rescisória do art. 485, n° VIII”. 
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após o trânsito em julgado, o remédio jurisdicional deve ser posto por ação 

rescisória (Art. 485, VIII, CPC). O marco temporal transfigurado no critério 

processualístico apontado é eficiente para contornar uma tentativa de reabertura 

do litígio através de ação anulatória, configurada a decadência para apresentação 

da rescisória, pois se os vícios na transação estão tipificados pelo direito material, 

a desconstituição do ato homologado por sentença judicial deve ser regida pelo 

direito processual370. 

 

 

5.2 Os direitos de impugnação 
 

 

Especificamente focalizado, o funcionamento da regra especial em 

face das outras normas, não desarranja a unidade sistêmica, sendo tipificado 

como regra de estruturação371 de um ordenamento sistemático, por eliminar 

antinomias ou regular minudências importantes.  

A especialidade derrogatória da normativa genérica não pode 

implicar transfiguração daquela em norma excepcional, alheia aos princípios e 

diretrizes orientadores do conjunto ordenado.  
                                                      
370 Cf. KROETZ, Tarcísio Araújo. Arbitragem..., p. 37. 
371 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução..., p. 165: “Um ordenamento, como sistema, 
contém um repertório, contém também uma estrutura. Elementos normativos e não-normativos 
guardam relações entre si. Por exemplo, quando dizemos que as normas estão dispostas 
hierarquicamente, umas são superiores, outras inferiores, estamos pensando na sua estrutura. 
Hierarquia é o conjunto de relações, estabelecidas conforme regras de subordinação e de 
coordenação. Estas regras não são normas jurídicas nem são elementos não-normativos, isto é, 
não fazem parte do repertório, mas da estrutura do ordenamento. Exemplo de regra estrutural é o 
princípio da lex superior (regra segundo a qual a norma que dispõe, formal e materialmente, sobre 
a edição de outras normas prevalece sobre estas em caso de contradição: as normas 
constitucionais prevalecem sobre as leis ordinárias), ou o da lex posterior (havendo normas do 
mesmo escalão em contradição, prevalece a que, no tempo, apareceu por último), ou o da lex 
specialis (a norma especial revoga a geral no que esta dispõe especificamente)”. 
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Mais do que recusar poderes à Administração com base na concepção do 
Estado liberal que a tinha por algo de odioso, é preciso pensar no controlo 
dos poderes que lhe vierem a ser concedidos: é para as exigências de um 
controlo efectivo que se devem deslocar as preocupações garantísticas de 
modo a evitar o arbítrio (que já não é algo em que pode incorrer apenas 
Administração, mas também o legislador).372

 
As atribuições de competências para fiscalização e os direitos de 

impugnação, estabelecidos pelo direito positivo, são indicativos do controle intra-

sistêmico que, eficaz, pode garantir ampla juridicidade à transação do direito 

tributário. 

 

 

5.2.1 A acusação de inconstitucionalidade 
 

 

O alicerce da transação deve estar fincado na decisão do legislador 

de permitir a renúncia de receitas para a solução autocompositiva e esse núcleo 

político enxertado em lei pode ser fiscalizado através da jurisdição constitucional.  

O quadro externo para a atividade na transação está inserido no 

desenho constitucional da tributação, admitindo, entretanto, a finalização 

extravagante da obrigação tributária para pacificação e estabilização da relação 

com a realização imediata das prestações. Nesse sentido, o regramento jurídico do 

ajuste transacional está positivado na norma geral com uma utilidade distinta da 

mera arrecadação373, pois busca, antes, eficiência, exigindo a imediata 

                                                      

 

372 NABAIS, José Casalta. Contratos..., p. 234. 
373 OLIVEIRA, Régis Fernandes; HORVATH, Estevão. Manual de direito financeiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 53: “A extrafiscalidade, por seu turno, ocorre quando a 
legislação de um tributo é elaborada com providências no sentido de prestigiar certas situações 
(ou, ao contrário, desprestigiar outras), tidas como social, política ou economicamente valiosas, às 
quais o legislador dispensa tratamento mais confortável ou menos gravoso (ou, em outras 
situações, mais gravoso). Em suma, utiliza-se do tributo com fins diversos dos meramente 
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restauração do processamento finalizador. 

Na tributação, uma utilidade extrafiscal não é elemento 

excepcional, nem fator de desagregação de um ordenamento sistematizado: 

estando prevista (admitida) no direito positivo, a extrafiscalidade pode ser 

alternativa, opção, e não, desvio374; trata-se de instrumento jurídico375 para 

implementação de decisão política acerca de não-tributação ou tributação 

mitigada, por disposição constituinte (Art. 150, § 6º, CF). Nessa seara, o controle 

jurídico da política de governo democraticamente eleito (Legislativo e Executivo) 

tem o sentido de evitar o abuso de poder revestido em lei, sem excluir o núcleo de 

decisão atribuído com o(s) mandato(s)376.  

No Estado Democrático de Direito (brasileiro contemporâneo), a 

cláusula de segurança imposta pelo constituinte, na exigência de específica 

anunciação por lei para instituição de tributação diferenciada, não garante 

constitucionalidade à lei resultante da respectiva ação político-legislativa. Isso 

porque o instrumento legal surge do exercício da democracia através de 

representantes377, eleitos para a função de normatizar temas de interesse geral 

                                                                                                                                                                      
arrecadatórios”. (Grifo do autor) 
374 Cf. NABAIS, José Casalta. O dever..., p. 641-642. 
375 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e 
crítica. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 178: “[...] o direito – a norma jurídica – passa a ser 
dinamizado como instrumento de governo e deixa de ser finalidade sua, única e exclusivamente, a 
de ordenação. Enquanto instrumento de governo, então, o direito passa a ser atuado tendo em 
vista a implementação de políticas públicas, políticas referidas a fins múltiplos e específicos”. 
(Grifo do autor) 
376 Cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos..., passim. 
377 BOBBIO, Norberto. Democracia representativa e democracia direta. In: O futuro..., p. 58: “A 
pode representar B ou como delegado ou como fiduciário. Se é delegado, A é pura e simplesmente 
um porta-voz, um núncio, um legado, um embaixador, de seus representados, e portanto o seu 
mandato é extremamente limitado e revogável ad nutum. Se em vez disto é um fiduciário, A tem o 
poder de agir com uma certa liberdade em nome e por conta dos representados, na medida em 
que, gozando da confiança deles, pode interpretar com discernimento próprio os seus interesses. 
Neste segundo caso diz-se que A representa B sem vínculo de mandato; na linguagem 
constitucional hoje consolidada diz-se que entre A e B não existe um mandato imperativo”. 
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da coletividade, não sendo (em tese) delegatários de distinto(s) indivíduo(s) ou 

grupo(s) da sociedade civil: “E exatamente porque são representados os interesses 

gerais e não os interesses particulares dos eleitores, nela vigora o princípio da 

proibição do mandato imperativo”378. A regulamentação especial assim 

estabelecida, distinguindo, pode ser válida por atender às finalidades exigidas 

para a instituição desta tributação especial; mas, incide em inconstitucionalidade 

se projetar vantagens desarrazoadas ou se tipificar produto de mandatos 

imperativos, privilegiando, tão-somente, o grupo “alcançado” pela vigência legal,  

uma vez que as subvenções constituem um domínio que se presta 
sobremaneira à emergência dos interesses dos grupos, um fenómeno bem 
marcante das democracias contemporâneas (cada vez mais corporativas) 
em que, em virtude dele, se assiste a um completo desfasamento entre as 
constituições formais, que proíbem o mandato imperativo, e as 
constituições reais, que dão guarida à mais descarada representação de 
interesses particulares, seja através dos próprios partidos, seja mesmo 
sem esta intermediação.379

 
Nos segmentos abertos à diferenciação jurídico-legal, admitida 

estritamente para realização de fins determinados (quiçá, já positivados em 

dispositivos constitucionais), a fiscalização da vedação de mandatos imperativos 

tem singular relevância, pois permite apontar o abuso de poder legiferante. Nesse 

contexto, a liberdade de conformação política não deve ser absoluta e a prognose 

do legislador registrada na lei de permissão para a transação tem na 

razoabilidade um critério para o juízo sobre a (in)constitucionalidade da 

tributação especial. “Em nosso ordenamento, a razoabilidade é uma técnica de 

controle do ato do legislador, impondo limites à sua liberdade de conformação se 

esbarrar na arbitrariedade, injustiça manifesta ou irracionalidade”380. Aqui, a 

                                                      
378 BOBBIO, Norberto. Democracia..., p. 59.  
379 NABAIS, José Casalta. O dever..., p. 664. 
380 PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos..., p. 255. 
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conjectura deve ser baseada na eficiência da solução autocompositiva, destacando 

esse princípio em inevitável parâmetro para o controle do excesso de poder 

legislativo, em coordenação com outros ditames relacionados com a disposição que 

seja positivada.  

Sendo ato normativo (comum), a lei de permissão para a 

transação admite acusação de inconstitucionalidade, que deve ser processada de 

acordo com o regramento geral da jurisdição constitucional, em sede de controle 

concentrado ou na via difusa.  

Em contraponto aos atos legislativos da União e dos Estados-

membros, a Constituição Federal distingue a lei municipal por restringir-lhe a 

reclamação de vício através de controle difuso, acessando o Supremo Tribunal 

Federal por recurso extraordinário, tão-somente381. O controle abstrato de lei 

municipal pode ser interposto em face de Constituição Estadual, perante o 

Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro. A argüição de descumprimento 

de preceito fundamental que apresentar alegação de confronto com a Constituição 

Federal pode abrir uma via antes fechada para o controle abstrato de 

constitucionalidade das leis municipais, mas também em âmbito reduzido, por 

ser tida como ação de cabimento restrito à matéria que seja identificada pela 

jurisprudência como preceito fundamental382, já que não há precisão acerca deste 

conteúdo na Lei nº 9.882, de 03 de dezembro de 1999. Assim, o controle de 

constitucionalidade da lei municipal sobre a transação deve considerar esse 

regulamento.  

                                                      
381 Cf. VELOSO, Zeno. Controle..., p. 353-354. 
382 Cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade..., p. 265; STRECK, Lenio Luiz. 
Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2002, p. 639-644. 
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O rol de legitimados à fiscalização abstrata de lei é apresentado 

no Art. 103, CF, tendo a Corte Suprema firmado jurisprudência no sentido de 

diferenciar a legitimidade ativa: a) geral, pois “pelas próprias funções e 

atribuições institucionais há o interesse na supremacia do texto constitucional”383 

para o Presidente da República, as Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 

Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) específica, para a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, confederação 

sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, para esses instituída uma 

exigência384 de “relação de pertinência entre o objeto da norma questionada e o 

interesse do proponente”385.  

Considerando o conjunto de legitimados a instar a jurisdição 

constitucional, a ação abstrata de vício em uma lei de permissão para transação 

dificilmente será proposta pelos entes legislativos, pois enquanto produtores do 

ato, logicamente, devem não se acusar de transgressores de norma 

constitucional386. Assim também os chefes do Executivo que tenham 

                                                      
383 PALU, Oswaldo Luiz. Controle de constitucionalidade..., p. 196. 
384 VELOSO, Zeno. Controle..., p. 75: “Do ponto de vista estritamente jurídico, no entanto, 
entendemos, data venia, que a exigência da mencionada relação de pertinência não encontra 
qualquer amparo na Constituição. Fere, inclusive, o princípio da igualdade, pois não se requer tal 
relação de pertinência a respeito de todos os órgãos ou pessoas legitimados pelo art. 103. O nosso 
controle abstrato de normas é um processo objetivo, sem contraditório, marcado pela 
impessoalidade, não sendo pertinente falar-se num interesse jurídico subjetivo e específico do 
autor. É incabível criar-se uma condição de ação, natural do processo comum, tanto mais quando 
a Carta Magna elencou os órgãos e pessoas legitimados para o controle direto, sem mencionar 
qualquer restrição ao direito de propositura conferida aos mesmos. Tais entes legitimados 
funcionam, antes, como defensores abstratos, advogados da Constituição”. (Grifo do autor) 
385 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição..., p. 427, grifo do autor.  
386 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição..., p. 152. 
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sancionado387 a lei impugnada; mas não quando a tenham vetado (Art. 66, § 1º, 

CF) e o veto tenha sido derrubado pelo Legislativo, pois nessa segunda 

circunstância, persistindo a controvérsia entre os dois poderes do Estado, a 

solução demanda a intervenção jurisdicional. 

Uma lei permissiva de transação parece dotada de natural 

propensão para ser posta à prova pelo Ministério Público, em sua função de fiscal 

do poder estatal (Art. 129, II, IV, CF), e por entidade representativa de classe 

funcional ou categoria econômica com interesse na matéria regulada, por seu 

aparente potencial de lesão ao erário – pelo risco inculcado na possibilidade de 

não-realização da arrecadação final projetada – fator de ponderação para a 

renúncia de receitas e parâmetro para a eficácia da ação. 

 

 

5.2.2 O autocontrole da Administração Pública  
 

 

À Administração Pública é atribuído o poder de autotutela para 

anular atos ilegais e para alterar ou revogar atos inconvenientes, inoportunos ou 

ineficientes, em decorrência de seu dever de rigorosa vinculação à legalidade no 

exercício de sua missão constitucional, com o encargo de fiscalização de sua 

atuação – controle interno – para efetivação de práticas regulares, em sintonia 

                                                      
387 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição..., p. 133: “É de acentuar-se, ainda, que, se o Chefe do 
Poder Executivo sanciona, por equívoco ou inadvertência, projeto de lei juridicamente viciado, não 
está ele compelido a persistir no erro, sob pena de, em homenagem a uma suposta coerência, 
agravar o desrespeito à Constituição”. 
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com os princípios dirigentes388.  

Impõe-se evitar erros, seguindo os regramentos pré-fixados para a 

ação administrativa, e reparar defeitos descobertos, promovendo a 

responsabilização do agente e o ressarcimento de (eventuais) danos. Para tanto, o 

administrador diligente, atendendo ao dever de apresentar ações eficientes, deve 

buscar o apoio técnico de especialistas, mormente, em matérias de alta 

complexidade ou para situações extravagantes das práticas comuns. E, em 

seguida, avaliar os dados concretos em face do planejamento, para cientificação 

da (não) realização do objetivo almejado e procedimentos corretivos que se façam 

necessários. 

Assim como a função consultiva consiste em autotutela apriorística 
complementar à administração ativa, nos aspectos de legitimidade e 
legalidade, a função controle significa supervisão complementar à da 
administração ativa, nos aspectos de legalidade e mérito.389

 
No cenário administrativo-tributário, a transação decorre de 

norma especial que, pressupondo um litígio com repercussões extravagantes, 

autoriza a derrogação do regramento comum, admitindo a autocomposição da 

contenda para estabilização da relação tributária e extinção imediata do crédito. 

Nesse segmento, se as projeções sobre a arrecadação competem a órgãos de gestão 

financeira-tributária, a avaliação acerca das (im)prováveis conseqüências jus-

processualísticas de um litígio figura no rol de atribuição dos órgãos de 

consultoria e/ou representação jurídica da Fazenda Pública (Arts. 131 e 132, CF), 

em razão da formação técnico-profissional de seus agentes.  

É o Procurador Público um advogado; pela sua própria formação 
profissional, tem o dever de zelar pela observância das leis; pela posição 

                                                      
388 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 601. 
389 MILESKI, Helio. O controle da gestão pública. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 
140. 
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ocupada no quadro da organização estatal, participando efetivamente da 
atividade governamental, deve envidar esforços no sentido de preservar a 
legalidade desta.390

 
Por isso, quando não seja fase obrigatória no procedimento 

tributário em questão391, a solicitação de parecer técnico-jurídico acerca da 

autocomposição demonstra a diligência do administrador e sua atenção aos 

interesses públicos em tal circunstância. A resposta à consulta deve expressar 

juízo com base na juridicidade da ação administrativa, na preservação do 

patrimônio e do interesse público, pois a consultoria e o assessoramento jurídico 

têm por função a orientação da administração pública no sentido da legalidade, 

moralidade e eficiência – CF, Art. 37, caput – caracterizando um controle prévio 

da atividade. 

Contudo, o parecer jurídico pode não ser dotado de eficácia 

vinculativa e a função consultiva não se confunde com a gestão, encargo do 

administrador, que detém autonomia para decidir sobre a (des)consideração do 

pronunciamento técnico392. Por isso, o controle interno a posteriori é 

indispensável para apreciação da regularidade dos atos de gestão, mormente, na 

seara financeira-tributária, quanto à sua legalidade, legitimidade e 

economicidade.  

Nesse segmento, o exercício da autotutela, em relação à ação 

administrativa nesta transação, é indicado quando seja comprovada uma 

                                                      
390 FARIA, Dárcio Augusto Chaves. A ética profissional dos procuradores públicos. Revista 
Forense. Rio de Janeiro: Forense, v. 321, a. 89, jan./mar., 1993, p. 22. 
391 [Por exemplo, na União Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional detém 
competência para examinar previamente a legalidade dos contratos, acordos, ajustes e convênios 
que interessem ao Ministério da Fazenda, inclusive os referentes à dívida pública externa – Lei 
Complementar nº 73/1993, Art. 12, IV.] 
392 Cf. FARIA, Dárcio Augusto Chaves. Op. cit., p. 32-33.  
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ilegalidade (neste âmbito incluída a ineficiência393) na prática bilateral. O 

desfazimento do ato viciado deve ser buscado com instauração de específico 

processo administrativo (devido processo legal), com oportunidades de ampla 

defesa e contraditório àqueles que podem ter direitos subjetivos alcançados pela 

eficácia do autocontrole da Administração Pública. Esse entendimento está 

firmado na instância jurisdicional última, através das Súmulas STF 346 e 473394. 

Mas, a revogação (da autorização), por um posterior juízo de inconveniência ou 

inoportunidade, pode ser inadequada para aplicação a este espécime, pois com 

isso, pretendendo restaurar e recompor a obrigação tributária extinta 

anteriormente, o administrador reabre o litígio, contrariando a lógica e a 

finalidade da utilização da autocomposição. A estabilidade das relações jurídicas 

deve prosperar, também, na seara da discricionariedade, mormente, quando a 

finalidade buscada pelo ato discricionário é, exatamente, a pacificação de uma 

contenda. Por isso, no caso da transação, uma reavaliação acerca da conveniência 

ou oportunidade da ação em estágio posterior à extinção da obrigação (nos moldes 

ajustados) pode mostrar-se impertinente. 

No controle posterior da transação, a constatação de ilegalidade 

impõe à procuradoria do ente público o ônus de averiguação da prática de ato de 

improbidade (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, Arts. 14, 16, 17). Nesta 

atividade administrativa especial, a improbidade que causa prejuízo ao erário 

pode resultar de qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda 

patrimonial – notadamente, a concessão de benefício administrativo ou fiscal sem 

                                                      
393 Cf. MILESKI, Helio. O controle..., p. 160. 
394 Súmula STF 346. A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. 
Disponível em <http://www.stf.gov.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2006. [Vide p. 100, nota 182.] 
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a observância dos procedimentos aplicáveis à espécie e a atuação negligente na 

arrecadação de tributo ou na conservação do patrimônio público (Lei nº 

8.429/1992, Art. 10, VII, X). Os tipos indicados não exigem a caracterização de 

dolo, mas, tão-somente, de culpa na ação do administrador, pois, a lesão ao erário 

tem o agravante das repercussões sociais negativas, ampliadas na medida em que 

a diminuição da arrecadação ou do patrimônio pode tornar impraticável a 

satisfação de necessidades de cidadãos financiadas com verbas públicas. Assim, 

uma transação com resultado prejudicial ao erário decorrente de negligência, 

imperícia ou imprudência caracteriza a improbidade no agir do administrador 

tributário, se existente o nexo causal entre a irregularidade na concessão do 

benefício e o dano verificado395.  

Na materialização desta especialidade, se o gestor deve atuar com 

maior atenção e diligência redobrada, à procuradoria é imposto o dever de efetiva 

atuação para defesa do erário e do patrimônio público-estatal em sua amplitude, 

pois, como órgão jurídico da pessoa pública, é sua função “presentá-la, (isto é, 

estar presente para dar presença à entidade de que é órgão) e, conforme a lei ou 

os estatutos, outorgar poderes a outrem, que, então representa a entidade”396, seja 

em juízo ou não (Arts. 131, 132, CF).  

Constituindo a moralidade um dos princípios da administração, não se 
concebe administrador que não combata a imoralidade e a improbidade. 
Tanto é verdade que a perda da função pública constitui uma das sanções 
obrigatórias na denominada Lei de Improbidade Administrativa (cf. art. 
12 e seus incisos). Assim, se há algum legitimado (pré) destinado ao 
combate da improbidade, se há algum legitimado que deve combatê-la a 
fim de não realizar, por seu turno, um ato de improbidade omissivo, este 

                                                      
395 Cf. ALMEIDA PRADO, Francisco Octavio de. Improbidade administrativa. São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 107. 
396 PONTES DE MIRANDA. Comentários ao Código de Processo Civil, V. I, p. 233, apud FARIA, 
Dárcio Augusto Chaves. A ética..., p. 26. 
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é o que a lei determinou como pessoa jurídica prejudicada.397

 
A gravidade da lesão ao erário por ato de agente público decorre 

da imoralidade ínsita à tal hipótese, de modo que o dever de boa-fé e lealdade dos 

representantes do ente estatal reverte-se em especial legitimação das 

procuradorias para a propositura da respectiva ação de responsabilidade, a fim de 

buscar a sanção para o ímprobo e a recomposição do patrimônio. 

 

 

5.2.3 A verificação dos Tribunais de Contas 
 

 

O constituinte atribuiu o controle da atividade financeira do 

Estado aos respectivos órgãos do Poder Legislativo de cada ente federativo, com o 

apoio técnico dos Tribunais de Contas (Arts. 70, 71, CF), conferindo-lhes o mister 

de fiscalização administrativa398, exercível em face do Legislativo, do Executivo, 

do Judiciário, do Ministério Público e de qualquer pessoa (física ou jurídica) que 

administre dinheiros, bens e valores públicos. 

Esse sistema de controle está delineado para alcançar a gestão 

das finanças estatais em sua amplitude, desde o planejamento até os resultados 

da ação governamental (CF, Art. 165, §§ 1º, 2º, 5º, 6º), exigindo a fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes 
                                                      
397 VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Pode o Ministério Público combater a improbidade 
administrativa? In: SCARPINELLA BUENO, Cassio; PORTO FILHO, Pedro Paulo Rezende 
(Coord.). Improbidade administrativa: questões polêmicas e atuais. São Paulo: SBDP – 
Sociedade Brasileira de Direito Público; Malheiros, 2001, p. 243. 
398 Cf. MILESKI, Helio. O controle..., p. 207-208: “[...] a grande maioria dos doutrinadores tem 
manifestado o posicionamento no sentido de as funções do Tribunal de Contas serem de natureza 
administrativa, sob o argumento de que no Brasil vigora o sistema de jurisdição una, pertencendo 
ao Poder Judiciário o monopólio da tutela jurisdicional”. 
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federativos e gestores de bens públicos, também compreendendo a aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas, pois, “a legitimidade do Estado Democrático 

depende do controle da legitimidade de sua ordem financeira. Só o controle 

rápido, eficiente, seguro, transparente e valorativo dos gastos públicos legitima o 

tributo, que é o preço da liberdade”399.  

Trata-se de exigir transparência na atuação do administrador de 

verbas públicas, de modo a permitir o conhecimento pelo cidadão das práticas de 

seus representantes eleitos para o exercício do poder estatal (LRF, Arts. 48, 49), 

por isso, inserindo novos parâmetros para acompanhamento analítico da gestão 

fiscal (LRF, Arts. 14, caput; 52 a 55), propiciando um controle concomitante e 

permanente do uso das finanças.  

Em outra perspectiva, atribui-se ao Tribunal de Contas a função 

de consultoria nas matérias de sua alçada para esclarecimento de dúvidas dos 

administradores públicos (Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, Art. 1º, XVII), com 

isso, permitindo um controle prévio à ação, contribuindo para evitar erros na 

gestão financeira ou prejuízos ao erário por inabilidade técnica do gestor da 

hora400. 

A documentação contábil, os relatórios de execução orçamentária, 

os estudos de impacto sobre a arrecadação da concessão de benefícios fiscais e 

demais instrumentos técnicos devem ser fiscalizados para constatação de 

(i)legalidade, nesse plano, entendida como atenção à legislação de regulação da 

matéria fática positivada através de veículos normativos diversos, inclusive na 

Constituição. Apesar de não ser dotado de jurisdição constitucional – não 
                                                      
399 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado... (V. V), p. 382. 
400 Cf. MILESKI, Helio. O controle..., p. 323-324.  
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podendo, por isso, declarar inconstitucionalidade de lei ou ato normativo – é 

entendimento pacificado que “o Tribunal de Contas, no exercício de suas 

atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder 

público”401, pois, um dos critérios para o julgamento deve ser a legitimidade, aqui 

identificada com a conformidade ao direito, de modo que o entendimento sobre 

uma inconstitucionalidade nos atos em exame deve configurar a rejeição das 

contas e negação de quitação aos responsáveis402.  

A competência de julgamento das contas dos responsáveis pelos 

dinheiros públicos ganha relevância neste sistema de controle, em razão de sua 

base eminentemente técnica, fundamental à averiguação de (ir)regularidades na 

gestão administrativa. A decisão do Tribunal de Contas encerra o âmbito 

administrativo, podendo impor sanções, quando julgar as contas regulares com 

ressalvas ou irregulares (Lei nº 8.443/1992, Art. 16). A constatação de 

irregularidade lesiva ao erário pode ser revertida em condenação do responsável 

pelos dinheiros para recomposição dos prejuízos (Lei nº 8.443/1992, Art. 19) e sua 

inelegibilidade (temporária) para qualquer cargo (Lei Complementar nº 64, de 18 

de maio de 1990, Art. 1º, I, g). 

Nesse contexto, esta transação deve ser objeto de inevitável 

controle pelo Tribunal de Contas competente, em razão de seu potencial para 

renúncia de receitas, bem como, para aferição dos resultados sobre a arrecadação 

(CF, Art. 70). Nesta seara, o órgão controlador deve investigar a legalidade, a 

legitimidade, a economicidade e a responsabilidade fiscal na autocomposição do 

litígio tributário; pode solucionar consulta que lhe seja dirigida pelo 
                                                      
401 Súmula STF 347. Disponível em <http://www.stf.gov.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2006. 
402 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado... (V. V), p. 378. 
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administrador (Lei nº 8.443/1992, Art. 1º, § 2º); julgar as contas do responsável 

por dinheiros públicos que atuou na composição (Art. 71, II, CF) e dos gestores 

fiscais (LRF, Arts. 57 e 58); quiçá, pode tratar desta figura transacional na 

emissão de parecer prévio, de caráter técnico-opinativo, sobre as contas do chefe 

do Executivo (Art. 71, I, CF), mormente quando ele tenha sido indicado em lei 

para autorizar a autocomposição.  

A transação se distingue de outras figuras jurídico-tributárias por 

sua função de estabilização da relação litigiosa para a imediata prestação do 

sujeito passivo. Nesse sentido, o controle posterior – sem poder substituir as 

válidas opções discricionárias do administrador – deve verificar a eficiência, 

testando a legitimidade e economicidade da renúncia de receitas em face dos 

resultados403 obtidos na arrecadação final, ponderando com os custos404 

presumidos para a continuação da litigância. A constatação de ilegalidade 

(deficiência técnico-administrativa), ilegitimidade (desvio de finalidade) e/ou 

ineficiência da atividade administrativa – por discrepância entre a prognose 

legislativa, os estudos prévios de impacto sobre a arrecadação e o produto da 

autocomposição – deve transfigurar-se em condenação do responsável pela 

                                                      
403 Cf. PALU, Oswaldo Luiz. Controle dos atos..., p. 147-148: “São os objetivos de valor 
constitucional sobre cujo controle pode-se dizer que faz exame da relação entre o fim (objetivo 
perseguido) e os meios (definidos pelo legislador) e, assim, compara-se os resultados obtidos aos 
resultados queridos. A idéia repousa sobre um controle de conformidade, de 
compatibilidade, de eficácia: a validade da lei não é mais inicial, mas a posteriori; o juiz 
observa “após a lei”, e sanciona as insuficiências em relação à realização do objetivo”. (Grifo do 
autor) 
404 Cf. ROSEMBUJ, Tulio. La transacción..., p. 41: ”La prevención del conflicto o su resolución 
amistosa entre las partes, mediante soluciones no jurisdiccionales, sirve para abreviar las 
dificultades de la recaudación fiscal y ofrecer certidumbre al comportamiento del contribuyente de 
masa, liberando del alto coste que hoy por hoy supone el conflicto”. [A prevenção do conflito ou sua 
resolução amigável pelas partes, mediante soluções não-jurisdicionais, serve para abreviar as 
dificuldades da arrecadação fiscal e atribuir certeza ao comportamento do contribuinte de massas, 
liberando [a relação tributária] do alto custo que um conflito supõe atualmente.]. (Tradução 
nossa) 
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arrecadação, quiçá, em parecer pela responsabilização na gestão fiscal do chefe do 

Executivo. 

 

 

5.2.4 A vigilância do Ministério Público 
 

 

A ordem jurídica e os interesses sociais têm sua defesa na função 

institucional do Ministério Público (Art. 127, CF), que, por isso, é fiscal dos 

poderes estatais, com a atribuição de velar pela legitimidade social das políticas 

públicas.  

Sendo o fiscal dos poderes públicos, o Ministério Público pode ser o 

crítico das decisões discricionárias e das escolhas políticas implementadas 

através do governo, assim, investigando “o grau de aceitação social”405 

(legitimidade) das práticas político-administrativas. Tal função é essencial diante 

das complexidades e insatisfações perenes no estado democrático hodierno, 

decorrentes da impossibilidade fática de atendimento de todas as demandas e 

interesses diversos conviventes em mesmo ambiente. Nesse plano, seu dever de 

impessoalidade e a repercussão positiva no grupo atingido pelas realizações 

político-governamentais devem guiar o juízo do órgão ministerial sobre a 

(i)legitimidade da ação dos agentes públicos, referentes a direitos ou interesses 

transindividuais, pois, “a Administração, embora possa agir em compromisso com 

ideais políticos, econômicos ou sociais quando atua com discricionariedade, deve 

                                                      
405 FARIA, José Eduardo. Poder e legitimidade: uma introdução à política do direito. São 
Paulo: Perspectiva, 1978, p. 58. 
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ter sempre em mira o melhor para a comunidade”406.  

A transação – porque incluída dentre os benefícios fiscais – é 

naturalmente habilitada a alentar ilegitimidades407, principalmente, por sua 

disposição para tratamento distinto de contribuintes relutantes no cumprimento 

de seus deveres tributários408.  

A legitimidade formal das ações do governo é sua conformidade à lei. A 
legitimidade substantiva envolve o bom uso dos recursos públicos, bom 
uso significando, ao mesmo tempo o seu emprego socialmente desejado, 
tecnicamente factível e economicamente eficiente. A legitimidade 
substantiva, em suma, mede-se na escala dos resultados.409

 
Aqui, não é possível uma demarcação apriorística dos limites para 

(i)legitimidade e o guia para o fiscal só pode ser o resultado alcançado após a 

execução do ajuste bilateral. Mas, antes de uma condenação genérica ou 

imputação de inconstitucionalidade por desigualdade, há que ponderar que a 

manutenção de litígio tributário para buscar o crédito em sua integralidade pode 

ser mais custosa ao erário, na medida em que litigantes, principalmente aqueles 

dotados de maior capacidade econômica, propiciem a (má) utilização de recursos 

técnicos-processuais para obstar a arrecadação por um interregno expressivo, 

com isso, desigualando-se dos pagantes descontados na fonte ou sem competência 

técnica-advocatícia para tal postergação de litígio. Para a legitimação dos efeitos 

                                                      
406 SIQUEIRA, Natércia Sampaio. Crédito..., p. 156. 
407 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado... (V. V), p. 188-189: “Modernizou-se, assim, a Constituição 
brasileira, não permitindo mais que pairem dúvidas, como acontecia aqui e no estrangeiro, sobre a 
necessidade da inclusão no orçamento fiscal de subvenções e outros benefícios, relativos aos 
impostos ou embutidos nos juros, alguns dos quais antes se incluíam no orçamento monetário. 
Ainda mais que cresceu a desconfiança sobre a virtude de tais incentivos para o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar do povo, não sendo raro que se transformem em uma perverse fiscal 
policy. Sobre eles paira a suspeita de ilegitimidade”. (Grifo do autor) 
408 FIGUEIREDO, Paulo Henrique. A transação..., p. 206: “[...] o devedor adimplente é 
penalizado por não ter benesse alguma em efetuar o pagamento de sua obrigação tributária na 
data aprazada”. 
409 VILAÇA, Marcos Vinícios. Contas Públicas e Descentralização. In: Jornal do Brasil, de 30 de 
maio de 1988, apud TORRES, Ricardo Lobo. Op. cit., p. 379. 
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produzidos pela composição intersubjetiva, o controlador deve considerar que a 

restituição do contribuinte ao sistema pela estabilização da relação tributária 

com o pagamento imediato permite, se não igualar, pelo menos semelhar os 

contribuintes, na medida em que os reintegrados voltam a cumprir suas 

obrigações. 

O agente público tem o dever de boa atuação, baseada em 

formação técnica adequada à persecução de eficiência em suas práticas, de modo 

a concretizar os interesses públicos. Nesse agir, o administrador tem a obrigação 

de atentar para os princípios constitucionais regentes da administração pública 

porque, neles, plasmados os critérios de controle de suas atividades, pois o 

objetivo final de políticas públicas (legítimas) deve ser o atendimento de 

demandas da sociedade – na medida em que o permitem as diferenciações e 

complexidades inseridas em uma democracia. Nesse plano, se o agente público 

desvia de seus deveres de honestidade, lealdade às instituições públicas, boa-fé 

em suas relações, caracteriza a imoralidade administrativa, que pode ser 

agravada, para tipificar a improbidade, pelo desvio da conduta exigida na 

circunstância410. “É essa qualificadora que aproxima a improbidade 

administrativa do conceito de crime, não tanto pelo resultado, mas 

principalmente pela conduta, cuja índole de desonestidade revela a devassidão do 

agente”411. 

                                                      

 

410 Cf. CAMMAROSANO, Márcio. A ampliação do conceito de patrimônio público e sua proteção. 
In: SCARPINELLA BUENO, Cassio; SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito processual 
público: a fazenda pública em juízo. São Paulo: SBDP – Sociedade Brasileira de Direito Público; 
Malheiros, 2003, p. 272-273; ALMEIDA PRADO, Francisco Octavio de. Improbidade..., p. 16-17; 
FIGUEIREDO, Marcelo. Ação de improbidade administrativa, suas peculiaridades e inovações. 
In: SCARPINELLA BUENO, Cassio; PORTO FILHO, Pedro Paulo Rezende (Coord.). 
Improbidade..., p. 290. 
411 ALVARENGA, Aristides Junqueira. Reflexões sobre improbidade administrativa no direito 
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A transação surge a partir de decisão política e sua 

implementação deve ser atribuição para o governo administrador. Nesse sentido, 

tal prática pode ser objeto de fiscalização pelo Ministério Público, mormente, em 

face da Lei de Improbidade Administrativa, que tipificou a concessão irregular de 

benefício administrativo ou fiscal e a ação negligente na arrecadação de tributo 

ou renda ou na conservação do patrimônio público como atos de improbidade (Lei 

nº 8.429/1992, Art. 10, VII, X), sujeitos às graves sanções estipuladas na 

Constituição (Art. 37, § 4º) para o agente público condenado – a suspensão de 

seus direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o 

ressarcimento ao erário. Nesse segmento, o órgão ministerial detém legitimação 

processual para instar o administrador a proceder à reparação do dano, podendo 

pleitear a aplicação de sanção ao agente ímprobo (Lei nº 8.429/1992, Arts. 14 a 

17) – atribuição que ganha realce na conjuntura de inação das procuradorias dos 

entes estatais, mormente, em razão de sujeição hierárquica ou ingerência 

política412.  

A lesão ao erário por ato de improbidade surge como transgressão 

ao ordenamento e desvio ofensivo de interesses sociais, legitimando o Ministério 

Público a propor ação para sanção do causador e a reparação do dano 

patarimonial413 porque tal hipótese está excluída da vedação constitucional (CF, 

Art. 129, IX) à representação judicial de entes públicos – nesse plano, 

sobressaindo a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais. 

                                                                                                                                                                      
brasileiro. In: SCARPINELLA BUENO, Cassio; PORTO FILHO, Pedro Paulo Rezende (Coord.). 
Improbidade..., p. 88.  
412 Cf. VIGLIAR, José Marcelo Menezes. Pode..., p. 241. 
413 Cf. NERY JUNIOR, Nelson. O sistema do processo coletivo e o interesse público. In: 
SCARPINELLA BUENO, Cassio; SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito..., p. 260-261. 
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Comprovada a ilegitimidade na transação, o Ministério Público 

poderia ajuizar ação civil pública pleiteando a obrigação de fazer para o 

desfazimento da prática ilegítima porque a matéria tributária está inserida no 

segmento dos interesses transindividuais por suas repercussões sobre as 

prestações estatais aos cidadãos. E, nessa perspectiva, a vedação de uma atuação 

nesses moldes surge em confronto com o encargo constitucional de zelar pelo 

patrimônio público, de modo que, no intervalo da ilegitimação processual 

positivada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001414 (aqui 

entendida como inconstitucional, mas eficaz), a ilegitimidade em atividades 

tributárias, resultando em dano ao erário, deve ser processada pelo Ministério 

Público, a partir da tipificação de ato de improbidade. 

O instrumento mais adequado à eficaz reparação do dano ao 

erário lesado é a ação civil de responsabilidade por atos de improbidade, que não 

se confunde com a ação civil pública para proteção de patrimônio público (CF, 

Art. 129, III), pois este segundo mecanismo – além de, provisoriamente, estar 

vedado para pretensões de natureza tributária – adota objeto e tutela distintos: a 

condenação em dinheiro para indenização pelo dano causado não reverte ao 

erário, mas integraliza um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados (Lei 

nº 7.347, de 24 de julho de 1985, Art. 13).  

A ação para ressarcimento do prejuízo oriundo da improbidade 

                                                      
414 Cf. BRASIL. Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. Publicada no DOU de 
27.8.2001. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/>. Acesso em 16 de janeiro de 2006: Art. 6º 
Os arts. 1º e 2º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, passam a vigorar com as seguintes 
alterações: "Art. 1º ... V - por infração da ordem econômica e da economia popular; VI - à ordem 
urbanística. Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que 
envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 
determinados." (NR) 
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administrativa tem sua eficácia reforçada por ser dotada com a tutela cautelar de 

seqüestro de bens de investigados para garantia da integralização do patrimônio 

estatal ao final do processo que impute a condenação (Lei nº 8.429/1992, Art. 16). 

 

 

5.2.5 O protesto do cidadão 
 

 

A Constituição atribui legitimação aos cidadãos para denunciar 

ilegalidades e irregularidades nos atos de governo, com isso, acionando o controle 

externo da administração pública e de gestores de verbas públicas (Art. 74, § 2º).  

A garantia de expressão à cidadania fiscal é complementada pela 

exigência de informação prévia sobre renúncias de receitas e quaisquer formas de 

tributação especial, apresentada na lei de diretrizes orçamentária e em estudo de 

impacto orçamentário-financeiro antes da concessão do benefício (LRF, Art. 14), 

pois essa transparência nas contas públicas é marco para controle da atuação 

governamental pela sociedade civil. 

Um instrumento de controle popular do governo, imaginado e 

utilizado pelos antigos romanos415, reverbera em nosso tempo através da ação 

popular constitucionalizada (CF, Art. 5º, LXXIII). Trata-se de mecanismo 

processual à disposição de qualquer indivíduo416 no gozo de seus direitos políticos 

(convertidos na titularidade eleitoral – Lei nº 4.717/1965, Art. 1º, § 3º), para 

                                                      
415 Cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito..., p. 654; FREITAS, Juarez. O controle..., p. 
127; SANTOS, Christianine Chaves. Ações coletivas & coisa julgada. Curitiba: Juruá, 2004, p. 
108. 
416 Súmula STF 365. Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular. Disponível 
em <http://www.stf.gov.br>. Acesso em 17 de janeiro de 2006. 

 



 
203 

reclamar de ilegalidade ou imoralidade danosa ao erário, oriunda de atos e 

contratos administrativos ou ato normativo de efeitos concretos. 

É um instrumento de defesa dos interesses da coletividade [...] Por ela 
não se amparam direitos individuais próprios, mas sim interesses da 
comunidade. O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; é o 
povo, titular do direito subjetivo ao governo honesto. O cidadão a 
promove em nome da coletividade, no uso de uma prerrogativa cívica que 
a Constituição da República lhe outorga.417

 
Desde a origem na Antiguidade, a vocação primacial da ação 

popular é tutelar o erário em face de desvios perpetrados por governantes, assim, 

evocando uma clara atuação política do cidadão, seja como autor, seja como 

litisconsorte ou assistente do autor (Lei nº 4.717/1965, Art. 6º, § 5º). A garantia 

constitucional para a cidadania controlar políticas públicas, através de 

instrumento jurisdicional, tem condão para transfigurar o indivíduo em 

“autêntico substituto da sociedade”418 e fiscal derradeiro do poder público – com 

isso, fechando o círculo delimitador do exercício da política, ao assegurar o exame 

de juridicidade de atos de mandatários eleitos (inclusive do legislador que edite 

“lei de efeitos concretos”). 

A tutela processual pode ser impeditiva da concretização do dano, 

se concedida a liminar suspensiva do ato impugnado (Lei nº 4.717/1965, Art. 5º, § 

4º), ou corretiva da lesão, pela desconstituição do ato administrativo lesivo 

impugnado, com a condenação dos agentes públicos (e quaisquer beneficiários) 

implicados no caso ao ressarcimento do prejuízo apurado na circunstância (Lei nº 

4.717/1965, Art. 11). 

Nesse segmento, a transação que se afigure lesiva ao erário pode 

                                                      
417 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, 
mandado de injunção, “habeas data”. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 106. 
418 FREITAS, Juarez. O controle..., p. 127. 
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ser questionada em sede de ação popular, assim, emergindo a cidadania fiscal em 

sua dimensão processual (‘status ativus processualis’), para controlar as fontes 

normativa e executiva da tributação419. Trata-se de fiscalizar a legitimidade na 

composição intersubjetiva, através do exame de legalidade e moralidade na 

atuação governamental – quiçá, legislativa, pois, sendo especificamente 

direcionada, a lei de permissão da transação pode conformar efeitos concretos, 

com isso, admitindo a via do controle popular. 

Ademais, a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, Art. 4º, h, 

tipifica como abuso de autoridade o ato lesivo do patrimônio de pessoa jurídica, 

quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Nesse 

plano, o controle administrativo ou jurisdicional da lesão pode ser requerido por 

qualquer pessoa420, em razão da positivação do direito de representação à 

autoridade administrativa ou ao órgão do Ministério Público competente para 

iniciar processo-crime contra a autoridade culpada (Art. 2º). 

Por fim, o instrumento-mor para controlar a ação do 

administrador reside no núcleo da democracia, consubstanciado no direito ao 

voto. O político eleito para mandato legislativo ou executivo que, desviando das 

legítimas atribuições inseridas em seu cargo, cause prejuízo ao erário, escapando 

da sanção jurídica, sempre pode ser apeado do poder pela via eleitoral, na medida 

em que os cidadãos brasileiros tomem consciência de serem eles os titulares da 

soberania estatal e de que, neles, reside a origem e o fim dos atos de governo, 

mormente, a tributação.  

                                                      
419 Cf. TORRES, Ricardo Lobo. Tratado... (V. V), passim. 
420 Cf. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso..., p. 136-137. 

 



 

CONCLUSÃO 
 

 

A composição autônoma de relações intersubjetivas é um 

instrumento modelado pela teoria geral do direito para o exercício de regulação e 

controle social. Com esse sentido, a transação surge como categoria universal 

ajustada às ordens jurídicas em função da autonomia da vontade de entes 

personificados. A comparação entre os direitos positivos expõe que essa 

universalidade não resulta em unicidade, sobressaindo diferenças na estrutura 

da figura, de modo que, seu conhecimento toma por base e refere-se a um 

ordenamento jurídico determinado.  

O (aparente) paradoxo entre a inerente manifestação volitiva dos 

sujeitos e o direito da imposição “estritamente” legal qualifica a transação de 

direito tributário como uma figura extravagante, raramente integrada aos 

ordenamentos tributários positivados.  

O Código Tributário Nacional admite a autocomposição em litígio 

tributário, assim tipificada como meio especial para extinção do crédito nessa 

circunstância, em contraponto à usual exigência (unilateral) de pagamento. Em 

regra, a prestação obrigacional contém estipulações relacionadas à efetivação do 

pagamento de soma em dinheiro (crédito tributário) ao erário (sujeito ativo) por 

um ente indicado em lei (sujeito passivo). Constata-se, contudo, que o próprio 

desenho normativo estabelece exceções a esse dever geral de pagar, já que a 

extinção do crédito tributário pode ser materializada por instrumentos 

alternativos ao pagamento do débito – inclusive, por concerto em transação.  

A regulação dos mecanismos admitidos pelo ordenamento 
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tributário para a extinção do crédito está submetida ao dispositivo constitucional 

que exige a edição de normas gerais, por lei complementar, para uniformização do 

tratamento do tema pelos entes tributantes da federação brasileira. Nesse 

contexto, o Art. 171, CTN, é classificado como a norma geral de regulação da 

transação do direito tributário, impositiva para os legisladores dos entes 

federativos (competentes à exação). 

A validade sistêmica da transação do direito tributário brasileiro 

decorre de sua concretização nos moldes de iter procedimental formado em 

etapas: 1. Uma decisão política do legislador tributário, acerca da possibilidade de 

ajuste sobre o crédito litigioso (juízo sobre a renúncia de receitas tributárias), 

fixação legal das condições para a atividade e da competência administrativa na 

espécie; 2. Um ato administrativo de autorização da transação; 3. A 

autocomposição bilateral condicionada entre os sujeitos ativo e passivo da 

obrigação tributária sobre o crédito litigioso. 

Nesse modelo, a transação tem origem em uma decisão política do 

ente tributante sobre a (in)disponibilidade do crédito tributário – o juízo sobre a 

admissão e os limites para a renúncia de receitas – juridicizada através da 

competência tributária. Essa competência pode ser positivada como permissão ao 

legislador para decidir acerca de imposição ou de exoneração lato sensu 

(subtração total ou parcial da prestação pecuniária exigida do sujeito passivo). 

Nessa segunda vertente, a admissão constitucional da não-tributação, resulta por 

caracterizar a (in)disponibilidade sobre o crédito como elemento integrante da 

competência tributária.  

Assim como a imposição depende de expressa manifestação da 

nação (soberana) através da lei, a renúncia aos créditos surge como opção político-
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democrática a ser instrumentalizada por enunciado legal, sendo elemento 

previsto e (in)validado pela sistematização jurídica da resolução política.  

Nesse quadro, o chamado ‘princípio da indisponibilidade dos 

tributos’ é revelado como a perspectiva procedimental do princípio da legalidade, 

pela qual a administração deve ser conforme à lei: atendendo à premissa de 

‘tributo’ ser um conceito de direito positivo – próprio de cada ordenamento – na 

estrutura jus-positiva brasileira, a Constituição Federal atribui a decisão sobre a 

(in)disponibilidade do crédito tributário ao ente detentor da competência 

legislativa.  

A juridicidade da renúncia de receitas tributárias decorre, em 

primeiro segmento, por imposição constitucional, da validade de processo 

legislativo específico. Nesse plano, a possibilidade de ajustar transação em litígio 

tributário exige pronunciamento político específico, em função da (potencial) 

renúncia a receita tributária inserida nesta figura. 

Em razão da amplitude da competência tributária, observa-se que 

o legislador do ente autônomo pode demarcar a faculdade e a competência 

administrativa para a transação já na lei (genérica) de instituição da exação. 

Esse quadro amplia a margem de discricionariedade do administrador, 

caracterizando uma indevida delegação de competência porque não atende aos 

ditames exigentes de uma legiferação diligente em “cada caso”. Assim, a 

conjunção entre os dispositivos constitucional e complementar indica que a 

alternativa de lei específica de regulação de transação para finalização da 

obrigação tributária revela-se como a mais adequada à singularidade da figura no 

ordenamento tributário.  

Em face dos vetores para a gestão fiscal responsável, a transação 
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é um procedimento que pode resultar em renúncia de receita pela ‘redução 

discriminada de tributos ou condições e outros benefícios que correspondam a 

tratamento diferenciado’. Por isso, uma lei de renúncia a receita de crédito 

tributário deve considerar as diretrizes positivadas para a responsabilidade 

fiscal, indicando-as na moldura condicionante da ação administrativa 

subseqüente, de modo a estabelecer os parâmetros de controle.  

Considerando-se a estruturação sistemática dos dispositivos do 

ordenamento jurídico, a decisão política de permitir uma modificação no crédito 

tributário deve ser veiculada através do mesmo tipo de instrumento legislativo 

utilizado na instituição da exação: em geral, por lei ordinária do ente competente.  

A lei de permissão deve apontar à transação um modo de ser, 

prescrevendo as condições para o procedimento. Nesse segmento, o legislador 

deve atentar para o motivo e a finalidade especificados na norma geral, de modo a 

não estabelecer condições que se mostrem incompatíveis ou desviantes desse 

ângulo visado, para não descaracterizar a figura. Assim, por exemplo, a 

permissão para uma renúncia ao valor total do crédito tributário resulta em 

remissão; a autorização para pagamento parcelado da quantia ajustada não 

extingue o crédito, apenas suspende sua exigibilidade. 

A lei de permissão para acordos em litígio tributário deve atender 

ao devido procedimento legiferante, por vezes diferenciado, em face determinados 

casos: a) para o ICMS, exige o prévio convênio de autorização pelo CONFAZ; b) 

para o ISSQN, uma alíquota final abaixo de 2% depende de prévia regulação em 

lei complementar; c) benefícios fiscais em contribuições previdenciárias devem 

atender aos limites que sejam fixados em lei complementar; d) a gestão de 

política econômica, que admite a regulação do crédito tributário através de 
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decretos do Poder Executivo federal, não dispensa a específica lei para admissão 

de transação. 

A lei de permissão deve atribuir a decisão sobre a (des)autorização 

da transação a um determinado agente administrativo. Por ser o detentor da 

competência para editar regulamentos e juízos definitivos sobre lançamento e 

processo administrativo-tributário do tributo correlacionado, essa outorga deve 

estar lastreada na capacidade técnica do administrador da arrecadação de 

posição hierárquica superior. 

A validade desta autorização para transacionar em litígio 

tributário decorre de sua formação com base na estrutura indicada no Art. 171, 

CTN. Assim, a autoridade administrativa designada (competência) na lei de 

permissão e condicionamento, estando configurado um litígio sobre crédito 

tributário já constituído (motivo), tendo em vista a determinação de pretensões 

processualizadas e extinção do crédito (finalidade), exerce um juízo de 

conveniência e oportunidade (objeto) para autorizar e delimitar (forma) a 

realização de acordo com concessões mútuas entre os sujeitos tributários. 

O regime jurídico para o exercício de competência administrativo-

tributária institui uma atividade sempre vinculada aos ditames legais, que 

podem estabelecer uma faculdade para decisão discricionária como o núcleo da 

ação do agente – nessa hipótese, dirigida pelo dever de alcançar a finalidade 

pública indicada em lei, quando presente o motivo estabelecido. 

O legislador que pode traçar a competência administrativa para a 

transação está subordinado aos ditames da norma geral em matéria de legislação 

tributária, de modo que a lei de permissão não deve indicar um exercício 

vinculado ou uma obrigatória admissão de ajuste, pois a decisão (des)autorizativa 
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deve resultar da avaliação de conveniência e oportunidade em face de litígios 

incomuns – elementos estranhos à prognose legislativa, mas, incluídos nas 

atribuições de gestão estatal. 

Assim, o motivo que justifica a admissão de transação é a 

constatação de um litígio sobre crédito tributário constituído. A categoria litígio é 

desenvolvida pela teoria geral do processo e, nesse plano, é contextualizada a 

partir das pretensões de um sujeito em atender a seus interesses em face de 

outrem que lhe opõe resistência. E no quadro idealizado pela ciência 

processualística acerca dos meios jurídicos de solução de litígios, a transação é 

configurada como autocomposição bilateral, por indicar a solução da contenda 

pelos próprios litigantes, excluindo a decisão interposta por um terceiro 

imparcial. 

No âmbito relacional instituído pela obrigação tributária, o 

conflito é instaurado pela reação de oposição do sujeito passivo em face da 

exigência do ente estatal – seja em sua faceta de legislador, seja como gestor da 

arrecadação. A materialização da relação tributária ocorre por procedimentos 

diversos em razão da variabilidade de fatos e das atitudes dos sujeitos 

enquadrados pela norma de exação, de modo que tal resistência pode se 

manifestar em momentos diversos do processamento da obrigação tributária, 

podendo ser examinada através de feito judicial e, dependendo do caso, em 

processo administrativo, sói determinando a suspensão da exigibilidade da 

prestação devida pelo sujeito passivo.  

O ordenamento tributário brasileiro não admite convenção para 

prevenção de contendas, como é permitido pelo nosso direito privado e em plagas 

estrangeiras. Por isso, a solução por transação pode ser utilizada em litígios 
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tributários referentes à obrigação transmutada em crédito já constituído – seja 

em processo administrativo ou jurisdicional, observando-se as especificidades de 

cada figura. Assim, por exemplo, o julgador administrativo, mesmo quando tenha 

recebido a autorização para um acordo, não pode ajustar transação que contenha 

ou resulte em um “controle de constitucionalidade da lei tributária”, pela 

ausência de dispositivo de regulação da jurisdição constitucional que indique 

competência para tal função.  

No direito processual, a transação é aplicação prática do princípio 

dispositivo e causa de extinção do processo com resolução  do mérito. Nessa seara, 

a autocomposição das partes alcança dúplice finalidade: soluciona a dúvida ou o 

litígio em uma obrigação (direito material) e encerra o processo a ele relacionado. 

O prestígio legal à vontade das partes permite que o juiz possa homologar 

transação sobre matéria que ele não conheceu na íntegra.  

O Art. 171, CTN, conecta a composição intersubjetiva com a 

indefectível “e conseqüente extinção do crédito tributário”, que deve materializar-

se por um dos meios listados para tal finalidade na regra geral. Isso porque o 

crédito tributário é dirigido por lei complementar e as causas para sua extinção 

devem estar designadas em lei, não cabendo, neste âmbito, uma “integração” do 

rol do Código Tributário Nacional para infiltrar figuras que não estejam ali 

expressamente arroladas para tal função. Por isso, a transação pode acertar uma 

remissão parcial com pagamento imediato (por qualquer de suas formas) ou uma 

compensação de créditos no bojo das contraprestações, mas, um eventual 

surgimento de novação, de parcelamento, de remissão total sobre o crédito, exclui 

a regulação de tais circunstâncias do âmbito de vigência do Art. 171, CTN. 

O juízo sobre (des)aprovar a autocomposição em litígio, para 
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extinguir crédito tributário, acomoda para o administrador tributário uma 

incomum discricionariedade – que se reporta à categorial geral, porque também 

reflete uma atribuição legal de competência para escolha e concretização de uma 

opção dentre alternativas admitidas em lei para finalização ótima do caso 

concreto. Assim, esse juízo discricionário é guiado por uma finalidade, em boa 

parte, extrafiscal, por buscar, em primeiro plano, a pacificação de uma relação 

litigiosa para reintegrar ao sistema o sujeito passivo que se exclui do dever de 

prestar tributo no intervalo da discussão.  

Nesse quadro, os lindes para o juízo discricionário – a 

autocomposição do litígio para a extinção do crédito tributário – podem ser 

ajustados à determinação constitucional de eficiência na atuação administrativa-

tributária, traduzindo a singularidade da transação no rol dos expedientes 

extintivos. A solução concertada não deve ser rotineira, justificando-se para 

imediata realização do interesse fiscal de arrecadação, diante de litígios com 

expressiva repercussão prejudicial à gestão fazendária. 

Como o juízo discricionário não é livre de controle, o 

administrador deve estabelecer os guias para sua decisão em motivação expressa. 

Nesse plano, são indicativos para o juízo administrativo: a obrigação público-

estatal de eficiência e economicidade, a moralidade na atuação administrativa, o 

princípio da igualdade (proibição de arbítrio), vedação de excessos na adoção da 

solução especial em substituição ao regramento comum (princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade). Por isso, a indicação de um litígio-tipo, como 

critério de diferenciação para a (des)autorização, guia esta discricionariedade 

pela adequação, impessoalidade e objetividade na distinção: o administrador 

(des)autoriza a transação para todos os casos do mesmo tipo porque sua decisão é 

 



 
213 

direcionada pela finalidade de solução do litígio com a extinção do crédito, em 

função de (des)vantagens observadas no exame dos dados fáticos, não lhe sendo 

permitido selecionar somente alguns dentre os espécimes iguais que sejam 

identificados nesse campo.  

A manifestação da autoridade competente sobre (des)autorizar a 

transação deve revestir a forma escrita para ser, assim, reificada nos autos do 

processo referente a cada caso. 

Em razão da presença de um ente público e da eficácia sobre a 

relação tributária, a interação com o sujeito passivo deve ser considerada a partir 

de uma teoria dos (f)atos produzidos na função administrativa.  

A norma geral dispõe uma faculdade para os sujeitos da obrigação 

tributária, mas como o legislador do ente político competente deve condicionar a 

autocomposição bilateral e a lei complementar estabelece os instrumentos viáveis 

à extinção de crédito tributário, à atividade facultada que se realize nesse vórtice 

– sede concêntrica de tais parâmetros pré-definidos – deve, tão-somente, 

pronunciar anuência ou discordância ao agir condicionado, sem possibilidade de 

regulação alternativa ou modificação dos fins e efeitos previstos pelas normas 

heterônomas. 

Se a faculdade de ação dos sujeitos é restrita à aceitação ou 

rejeição de normativa pré-fixada pelos legisladores, a subseqüente atividade 

bilateral não perfaz negócio jurídico (contrato), pela impossibilidade (não-

permissão ou proibição) de regulação autônoma da relação intersubjetiva. 

Essa autocomposição condicionada é positivada para uma 

conformação de litígio pelos sujeitos da obrigação tributária, sendo incompatível 

com tal regulação tipificá-la como um ato administrativo unilateral porque a 
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realização da atividade não se perfaz sem o assentimento do sujeito passivo às 

condições pré-estabelecidas.  

A transação do direito tributário brasileiro deve revestir uma ação 

bilateral condicionada, que pode ser identificada como ato-condição para 

aplicação da normativa acerca de especial forma para extinção do crédito 

tributário, cujo resultado deve surgir como um ato-união, porque decorrente da 

junção do exercício de competência administrativa com a manifestação volitiva do 

Particular de anuência (por vezes, optativa) às regras heterônomas. Assim, a 

interação exigida aos sujeitos da obrigação tributária exclui a forma contratual e 

a unilateralidade de ato administrativo (tradicional), mas deve ser estruturada e 

controlada de acordo com o regime de direito público-administrativo. 

Caracterizada como uma ação bilateral condicionada facultativa, o 

regime jurídico prescrito para sua validade exige a configuração da capacidade 

dos agentes, a liceidade do objeto e a formalização escrita da expressão volitiva. 

No âmbito tributário, a capacidade de ação é conseqüência da 

competência atribuída por lei ao sujeito ativo (administrador) para a realização 

da atividade.  

Como a autocomposição tem em sua estrutura uma expressão 

volitiva direcionada ao entendimento recíproco e, ademais, pode resultar em 

disponibilidade sobre direito(s) ou pretensões em discussão, a validade da 

manifestação consensual exigida ao sujeito passivo da relação tributária depende 

de sua capacidade civil e será exercida de acordo com o direito privado regente, 

podendo ser firmada através de representante(s) que tenha(m) recebido um 

mandato expresso e específico para tal ação. Para a autocomposição condicionada, 

o sujeito passivo é aquele indicado por lei como o devedor da prestação na relação 
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tributária-obrigacional em litígio, independentemente de sua caracterização como 

contribuinte ou responsável. 

O texto do Art. 171, CTN, trata de determinação de litígio pelos 

sujeitos da obrigação tributária, permitindo a exclusão do terceiro avaliador de 

alternativas para deliberação acerca de solução, e indicando que a acomodação 

das pretensões contraditórias em direção à finalidade específica deve ser 

alcançada de per si. Nesse ponto específico, a diferença entre a heterocomposição 

e a autocomposição reside, apenas, no(s) agente(s) que devem assumir a 

responsabilidade pela decisão: o juiz ou os litigantes, respectivamente. 

A norma geral não delimitou um objeto para as concessões 

recíprocas em litígio tributário, tão-somente, aludindo à extinção do crédito (já 

constituído). Este núcleo transacional não deve tratar dos elementos 

estruturantes da obrigação em razão de sua submissão à estrita regulação legal; o 

resultado dessa obrigação legal é que pode ser conformado pelos sujeitos 

tributários, dentro dos limites e condições pré-fixados pelo legislador. Nesse 

âmbito, uma alegada dúvida ou incerteza na origem do crédito discutido 

extrapola os limites para uma composição bilateral porque concretizaria uma 

ilegal disposição da competência administrativa vinculada para a qualificação 

jurídica de (f)atos geradores de eficácia tributária ou para a modificação 

(requalificação) de uma interpretação assentada em lançamento.  

Se as concessões recíprocas não têm um conteúdo previamente 

indicado, elas devem estar direcionadas para determinação do litígio e extinção 

do crédito e encaixadas nos limites de (in)disponibilidade do crédito tributário, 

entre as condições que tenham sido pré-fixadas e no direito público incidente na 

relação litigiosa.  
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Nesse quadrante, esta transação do direito tributário pode ter 

como conteúdo uma oferta de solução condicionada ao sujeito passivo, a quem é 

facultada a anuência que permita a composição bilateral. As contraprestações 

devem estar antepostas na lei: à oferta de remissão parcial é retribuída com o 

consentimento do sujeito passivo, aderindo à proposta sobre os valores e 

renunciando ao direito original alegado em garantia à eficácia extintiva do litígio. 

Nesse modelo, caracterizam-se reduções nas pretensões iniciais do sujeito ativo 

(diminuição do valor a receber) e do sujeito passivo (expressa renúncia às posições 

iniciais e pagamento imediato do saldo consolidado). A fixação dos deveres de 

cada parte na obrigação torna as questões litigiosas incontroversas, surgindo a 

solução estabilizante da situação intersubjetiva. 

As concessões intersubjetivas podem resultar da interposição de 

negociadores, mediadores ou conciliadores, pois tais figuras estariam incluídas no 

âmbito de uma autocomposição, na medida em que a solução final seja formada 

pelos litigantes, em razão da facilitação comunicativa proporcionada pelos 

terceiros. Uma circunstância estará excluída do âmbito de vigência do Art. 171, 

CTN, se houver transmutação da autocomposição para uma heterocomposição 

(em qualquer forma). 

Como a transação tributária tem seu eixo legal fundado em uma 

regra caracterizada como especial, sua interação no ordenamento pode ser 

verificada com a constatação de enlaces inter-normativos que admitem seu 

funcionamento em harmonia com o conjunto, de forma tal que o próprio 

ordenamento disponibiliza instrumentos jurídicos e atribui legitimação subjetiva 

para o controle de eventuais disfunções. 

Se a finalidade diretora da transação deve ser realizada com o 
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acertamento das posições subjetivas para encerrar a controvérsia a conseqüência 

esperada é a materialização das prestações subjetivas combinadas. Satisfeita, a 

ação extingue o crédito e, conseqüentemente, a obrigação tributária, de modo que 

essa eficácia aproveita aos sujeitos vinculados direta ou indiretamente pela lei 

tributária, pois a realização do interesse fazendário desfaz os respectivos liames. 

Na eventual circunstância da prestação não ser cumprida 

voluntariamente no prazo ajustado, tal descumprimento pode (re)instalar litígio 

para execução do acordo descumprido. Contudo, considerando que as concessões 

mútuas são ajustadas para finalizar a obrigação tributária imediatamente, a 

eficácia anulatória do acordo deve ser atribuída à omissão intencional de uma 

delas, para a imediata restauração da estrutura original da obrigação. 

Os atos resultantes de cada uma das fases do procedimento 

transacional podem conter irregularidades decorrentes de assimetria(s) entre as 

características estabelecidas em hipótese normativa e a respectiva prática.  

Uma irregularidade na lei de permissão caracteriza 

inconstitucionalidade – pela infringência de preceito constitucional regente do 

processo legislativo (vício nos requisitos de formação) ou da matéria legalizada 

(vício substancial ou de conteúdo) – que pode repercutir sobre o ajuste firmado, 

em razão de identificação de nulidade original ou por anulação com eficácia ex 

tunc, resultando na exclusão de seu fundamento de validade e restaurando a 

estrutura original da obrigação litigiosa com a recomposição da integralidade do 

crédito tributário.  

Uma invalidade do ato administrativo de autorização pode ser 

caracterizada a partir dos vícios de incompetência, deformidade, ilegalidade do 

objeto, inexistência de motivos ou desvio de finalidade. Como todos os elementos 
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estruturantes da validade da ação administrativa estão indicados na norma geral 

tributária e devem ser fixados na lei de permissão, qualquer desatenção à regra 

positivada resulta em ilegalidade original do ato de autorização, cuja declaração 

deve ter eficácia ex tunc para restauração do conteúdo original da obrigação. 

A autocomposição bilateral falha por vício(s) em seu(s) 

componente(s) – agentes, conteúdo e forma. A incapacidade de ação dos sujeitos 

atribui nulidade ao ajuste. Se a autocomposição bilateral deve ser estruturada em 

função da expressão volitiva do Particular em interação com o agente público, o 

regime jurídico (de direito privado) das revelações do pensamento pode ter uma 

comedida aplicação nesse estágio, admitindo-se que os agentes possam atuar com 

dolo ou coagindo ou induzindo o outro em erro. Como tais intercorrências afetam 

a liberdade de expressão e, em função do condicionamento legal da atividade, o 

espaço livre deve ser diminuto nesta ação bilateral, o âmbito para alegação de 

tais vícios é ínfimo. As concessões mútuas e a forma que sejam desviantes das 

condições legais pré-fixadas devem caracterizar a nulidade da composição 

bilateral. 

O sucessivo encadeamento dos estágios para a estruturação válida 

da transação de direito tributário resulta das exigências do regime de direito 

público, mas, ao fim, estipulam a unidade e indivisibilidade da transação. 

Portanto, a comprovação de vício em uma das etapas deve ser revertida em 

anulação do ajuste e conseqüente retorno à relação tributária litigiosa com a 

restauração do crédito original. Considerando que a lei processual indica duas 

vias para análise de alegação de defeitos em práticas subjetivas recobertas por 

sentença judicial homologatória, a tutela jurisdicional deve ser pleiteada por ação 

rescisória ou anulatória, em cada caso, em função do interregno decorrido desde a 
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formalização do ajuste até o ajuizamento da respectiva ação.  

Ao direito é dada a tarefa de selecionar e normatizar modelos de 

ação para os gestores do poder, sendo impossível, contudo, garantir a eficácia de 

concretização do ditame hipotético em qualquer eventualidade. Assim, por 

inexistir uma seleção prévia e garantidora de um rígido perfil de adequada 

moralidade e comprometimento dos agentes públicos aos ditames jurídicos para 

ótima atuação, as ações jurídico-administrativas praticadas em arbítrio ou 

imoralidade devem ser controlados e ter eventuais danos reparados a partir da 

normativa prevista para o caso concreto. As atribuições de competências para 

fiscalização e os direitos de impugnação, estabelecidos pelo direito positivo, são 

indicativos do controle intra-sistêmico que, eficaz, pode garantir ampla 

juridicidade à transação do direito tributário. 

Surgindo como ato normativo comum, a lei de permissão para a 

transação admite acusação de inconstitucionalidade, que deve ser processada de 

acordo com o regramento geral da jurisdição constitucional, na via difusa ou em 

sede de controle concentrado – parecendo dotada de natural propensão para ser 

posta à prova pelo Ministério Público, em sua função de fiscal do poder estatal, e 

por entidade representativa de classe funcional ou categoria econômica com 

interesse na matéria regulada, dado o seu aparente potencial de lesão ao erário 

(risco inculcado na possibilidade de não-realização da arrecadação final 

projetada). 

No cenário administrativo-tributário, a transação decorre de 

norma especial que, pressupondo um litígio com repercussões extravagantes, 

autoriza a derrogação do regramento comum, admitindo a autocomposição da 

contenda para estabilização da relação tributária e extinção imediata do crédito. 
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Nesse segmento, se as projeções sobre a arrecadação competem a órgãos de gestão 

financeira-tributária, a avaliação acerca das (im)prováveis conseqüências jus-

processualísticas de um litígio figura no rol de atribuição dos órgãos de 

consultoria e/ou representação jurídica da Fazenda Pública, em razão da 

formação técnico-jurídica exigida a seus agentes. Por isso, o administrador 

diligente deve solicitar prévio parecer jurídico acerca da autocomposição em um 

determinado caso. Contudo, se o parecer jurídico não for dotado de eficácia 

vinculativa, o administrador detém autonomia para decidir sobre a 

(des)consideração do pronunciamento técnico. Por isso, o controle interno a 

posteriori (seja pela procuradoria, seja por auditoria interna à Administração 

Pública) deve ser indispensável para apreciação da regularidade dos atos de 

gestão, mormente, na seara financeira-tributária, quanto à sua legalidade, 

legitimidade e economicidade.  

O exercício da autotutela, em relação à ação administrativa nesta 

transação, é indicado quando seja comprovada uma ilegalidade na prática 

bilateral, mas, a revogação (da autorização), por um posterior juízo de 

inconveniência ou inoportunidade, pode ser inadequada para aplicação a este 

espécime, pois com isso, o administrador reabre o litígio, contrariando a lógica e a 

finalidade da utilização da autocomposição.  

A constatação de ilegalidade pelo controle posterior da transação 

impõe, à procuradoria do ente público, o ônus de averiguação da prática de ato de 

improbidade e legitimação para propor a respectiva ação de responsabilidade por 

dano ao erário, sendo o caso. 

Esta transação deve ser objeto de inevitável controle pelo 

Tribunal de Contas competente, em razão de seu potencial para renúncia de 
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receitas, bem como, para aferição dos resultados sobre a arrecadação. Nesta 

seara, o órgão controlador deve investigar a legalidade, a legitimidade, a 

economicidade e a responsabilidade fiscal na autocomposição do litígio tributário; 

pode solucionar consulta que lhe seja dirigida pelo administrador; julgar as 

contas do responsável por dinheiros públicos que atuou na composição e dos 

gestores fiscais; quiçá, pode tratar desta figura transacional na emissão de 

parecer prévio, de caráter técnico-opinativo, sobre as contas do chefe do Executivo 

(mormente, quando ele tenha sido indicado em lei para autorizar a 

autocomposição).  

Sendo o fiscal dos poderes públicos, o Ministério Público pode ser o 

crítico das decisões discricionárias e das escolhas políticas implementadas 

através do governo, assim, reverberando a aceitação social (legitimidade) das 

práticas político-administrativas, pois a transação é naturalmente habilitada a 

alentar ilegitimidades, principalmente, por sua aparente disposição para 

tratamento distinto de contribuintes relutantes no cumprimento de seus deveres 

tributários.  

O político-gestor tem a obrigação de atentar para os princípios 

constitucionais regentes da administração pública porque, neles, plasmados os 

critérios de controle de suas atividades, pois o objetivo final de políticas públicas 

(legítimas) só pode ser o melhor atendimento possível das demandas da 

sociedade. Nesse plano, se o agente público desvia de seus deveres de 

honestidade, lealdade às instituições públicas, boa-fé em suas relações, 

caracteriza a imoralidade administrativa, que pode ser agravada, para tipificar a 

improbidade, pelo desvio da conduta exigida na circunstância.  

A transação surge a partir de decisão política e sua 
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implementação deve ser atribuição para o governo administrador. Nesse 

segmento, o órgão ministerial detém legitimação processual para instar o 

administrador a proceder à reparação do dano, podendo pleitear a aplicação de 

sanção ao agente ímprobo – atribuição que ganha realce na conjuntura de inação 

das procuradorias dos entes estatais. A representação judicial em favor de entes 

públicos é expressamente vedada ao Ministério Público, mas tal proibição deve 

ser examinada à luz das competências institucionais estabelecidas pelo 

constituinte – nesse plano, sobressaindo a defesa da ordem jurídica e dos 

interesses sociais, de modo que a lesão ao erário por ato de improbidade surge 

como transgressão ao ordenamento e desvio ofensivo de interesses sociais, 

legitimando o Ministério Público a propor ação para sanção do causador e a 

reparação do dano.  

Nesse entorno, o instrumento mais adequado à eficaz reparação 

do dano ao erário lesado é a ação civil de responsabilidade por atos de 

improbidade, que não se confunde com a ação civil pública para proteção de 

patrimônio público, e tem sua eficácia reforçada por ser dotada com a tutela 

cautelar de seqüestro de bens de investigados para garantia da integralização do 

patrimônio estatal ao final do processo que impute a condenação. 

A Constituição atribui legitimação aos cidadãos para denunciar 

ilegalidades e irregularidades nos atos de governo e, com isso, acionar o controle 

externo da administração pública e de gestores de verbas públicas. Ademais, a 

ação popular constitucionalizada é mecanismo processual à disposição de 

qualquer indivíduo no gozo de seus direitos políticos (eleitor), para reclamar de 

ilegalidade ou imoralidade danosa ao erário, oriunda de atos e contratos 

administrativos ou de ato normativo de efeitos concretos – seja como autor, como 
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litisconsorte ou como assistente do autor.  

Tais garantias constitucionais aos cidadãos para controlar 

políticas públicas têm condão de realçar o papel do indivíduo no controle social, 

transformando-o em fiscal derradeiro do poder público, e com isso, fechando o 

círculo do exercício individual da política, ao assegurar-lhe ação para exame de 

juridicidade de atos de mandatários eleitos.  

Nesse estágio, o instrumento-mor para controlar a ação dos 

gestores do poder reside no núcleo da democracia, estando consubstanciado no 

direito ao voto, pois o político eleito para mandato legislativo ou executivo que 

cause prejuízo ao erário mas consiga escapar da sanção jurídica, sempre pode ser 

apeado do poder pela via eleitoral, na medida em que os cidadãos brasileiros 

tomem consciência de serem eles os titulares da soberania estatal e de que, neles, 

reside a origem e o fim dos atos de governo, mormente, a tributação.  

Dessa forma, idealiza-se que o modelo apresentado cumpra a 

função da dogmática jurídica de construir significados normativos tidos como 

instrumentos adequados à prática de regulação cotidiana – aqui, atentando-se às 

necessidades dos operadores do direito público, diuturnamente provocados pelas 

exigências de controlar decisões políticas do gestor da hora.  
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