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PARECER
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Parecer Público. Ausência de hipótese que

justifique sigilo.

Extinção do crédito tributário. Transação. CTN,

arts. 156, inciso 111,e 171. PLS 349/2015. Inclui na

Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro

disposições sobre segurança jurídica e

eficiência e aplicação do direito público. Art. 26.

Regra sobre a transação. Não observância dos

requisitos exigidos.

Registro 00109233/2017

Registro 00233052/2017

Vem para exame da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT o

Projeto de Lei do Senado - PLS 349/2015, de autoria do Senador Antonio Anastasia, que

inclui, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657, de 1942)

disposições sobre segurança juridica e eficiência e aplicação do direito público.
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I - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

2. A proposta já foi objeto de análise pela Coordenação-Geral de Representação

Judicial- CRJ e pela Coordenação-Geral de Dívida Ativa - COA, que identificaram óbices ao

seu prosseguimento.

3. Tendo em conta as competências institucionais da unidade, cabe a

manifestação do art. 26, cujo conteúdo, no projeto inicial, estava alocado no art. 23, dada a

repercussão sobre o tema atinente á transação tributária.

4. Transcreva-se o dispositivo, na redação final:

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação

contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição

de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico

e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes

razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os

interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a

partir de sua publicação oficial.

§ 1° O compromisso:

I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível

com os interesses gerais;

II - poderá envolver transação quanto a sanções e créditos relativos ao

passado e, ainda, o estabelecimento de regime de transição;

III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou

condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral;

IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para

cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.
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§ 2° Poderá ser requerida autorização judicial para celebração do

compromisso, em procedimento de jurisdição voluntária, para o fim de

excluir a responsabilidade pessoal do agente público por víCIO do

compromisso, salvo por enriquecimento ilícito ou crime.

11 - ANÁLISE

5. A transação é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156,

inciso 111, do Código Tributário Nacional.

6. A despeito da previsão, a sua materialidade condiciona-se á edição de lei

específica, que reúna certos critérios.

7. A respeito, dispõe o art. 171 do Código Tributário Nacional:

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 consequente

extinção de crédito tributário.

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a

transação em cada caso.

8. Os pressupostos são, assim, a concessão mútua, a definição das condições e

a indicação da autoridade competente para autorizar a transação.

9. Há implicações práticas efetivas. Não se trata de requisitos meramente formais.

10. A problemática pode ser evidenciada no Despacho PGA 995/2017:

19. Vou listar algumas preocupações que teria: (i) considerando-se que

transação pressupõe concessões recíprocas, como se daria o sopesamento
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entre a parte que se perde e a que se ganha realizando a transação? (ii)

existem critérios na administração pública para uma avaliação de riscos de

sucumbências nas demandas tributárias da União, mormente em face das

várias guinadas jurisprudenciais na matéria? (iii) se houver necessidade de

pagamento por parte da União, o MPDG estaria obrigado afazer previsão de

pagamento na LDO? Se o caminho for a emissão de títulos federais, a STN

deverá fazê-lo? (iv) existem limites de valor ou a transação poderia atingir

qualquer valor? (v) quais os critérios para transacionar (urgência, situação

econômica do ente público, população atingida)? (vi) poderia ocorrer a

transação em caso de processos judiciais em curso ou isso afetaria o regime

constitucional de precatórios?

11. A proposição legislativa não traz os referidos pontos.

12. Em que pese nesta faça-se referência ás autoridades administrativa e judicial,

não se tem cumprido tambêm este requisito. A atuação da autoridade administrativa

compreende a celebração da transação, e não a permissão para que ela ocorra, que caberia

á autoridade judicial. Todavia, ela não se configura aqui como atividade vinculada, mas

eventual, sem definição, outrossim, dos casos em que se aplica.

13. Sequer a proposta pode ser compreendida como lei especifica, porque não tem

incidência apenas sobre a matêria tributária. O objeto ê amplo e nem mesmo faz menção à

sua extensão ao tema.

14. A transação foi exaustivamente debatida no âmbito desta unidade.

15. Cite-se, a propósito, os Pareceres PGFN/CAT 195/2009, 2135/2013,

818/2014/,802/2015,1499/2016 e 707/2017.

16. Traz-se á colação trecho do Parecer PGFN/CAT 2135/2013:

4



Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria Tributária e Previdenciária

Coordenação-Geral de Assuntos Tributários

14. Em outras palavras, no âmbito tributário, a mediação depende da

regulamentação do instituto da transação, forma de extinção do crédito

tributário prevista no art. 156, do Código Tributário Nacional, que somente

pode ser aplicada após positivada por meio de lei especifica que preveja

critérios e parâmetros, dentro dos quais possa haver "concessões

reciprocas", as quais, em matéria tributária, apenas serão legitimamente

implementáveis para solução de conflito concreto se estiverem prévia e

abstratamente previstas em lei.

15. A regulamentação, por lei em sentido estrito, do instituto da transação é

condição imposta pela norma geral tributária (art. 171 do CTN) para a

flexibilização da indisponibilidade do crédito público (art. 156 do CTN), em

homenagem ao principio da não tributação sem representação, do principio

da legalidade (art. 146 da CF).

16. Além do aspecto material, a lei de transação deverá tratar de regras

procedimentais, na medida em que impliquem ameaça de extinção do

crédito. Refiro-me ao tempo do processo de transação e sua relação com a

suspensão e interrupção de exigibilidade do crédito tributário, à fluência do

prazo prescricional, dada sua força extintiva do crédito tributário. Todas

essas implicações, em âmbito tributário, devem respeitar as normas gerais

tributárias, em vista da potencialidade para fulminar o crédito, protegido

pelos artigos 146 e 150 da CF.

111- CONCLUSÃO

17. Sob a perspectiva juridica, estrita á matéria tributária, opina-se pela

impossibilidade de prosseguimento do PLS 349/2015, em relação ao art. 26.
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É a presente manifestação '.

Procuradoria-Geral da Fazenda Nqcional, 28 de dezembro de 2017.

, f1())'ClV~lJi~
Alek~y Fabi~ni Vieira Maia

Procurador da Fazenda Nacional

De acordo. À Consideração do Procurador-Geral Adjunto de Consultoria

Tributária e Previdenciária.

Procuradoria-Geral da Faze~~a Nacional, 9 de -~'Y"iL,!J'J:(J' de 2018.
(_J&I~) ,. lJ
r- {-,i ~l'\.N~

Núbia Nette All s/ liveira de Castilhos
coordenadOra-G~~de Assuntos Tributários

Aprovo. Encaminhe-se à Assessoria Parlamentar da PGFN, para a

consolidação das manifestações das unidades envolvidas.

de 2018.

~
Leonardo de Andrade Rezende Alvim

Procurador-Geral Adjunto de Consultoria Tributária e Previdenciária

1 Proposta ato normativo: 6.3 Extinção do crédito tributário. 6.3.3 Transação
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SENADO FEDERAL

TEXTO FINAL

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 349, DE 2015

Inclui no Decreto-Lei na 4.657, de 4 de
setembro de 1942 (Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro),
disposições sobre segurança jurídica e
eficiência na criação e na aplicação do
direito público.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 100 Decreto-Lei na 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro), passa a vigorar acrescido dos seguintes artigos:

"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam
consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a
adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste,
processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas.

Art. 21. A decisào que, na esfera administrativa, controladora ou
judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou
norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas
consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o coput deverá, quando for
o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se
podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.
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Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as
exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos
dos administrados.

§ 10 Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as
circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado
a ação do agente.

§ 20 Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a
gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a
administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os
antecedentes do agente.

§ 30 As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na
dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo
fato.

Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo
indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito,
deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

Parágrafo único. Se o regime de transição, quando aplicável nos
termos do coput, não estiver previamente estabelecido, o sujeito obrigado
terá direito a negociá-lo com a autoridade, segundo as peculiaridades de
seu caso e observadas as limitações legais, celebrando-se compromisso
para o ajustamento, na esfera administrativa, controladora ou judicial,
conforme o caso.

Art. 24. A revisão, na esfera administrativa, controladora ou judicial,
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as
orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança
posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente
constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e
especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em
jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas
por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

Art. 25. Quando necessário por razões de segurança jurídica de
interesse geral, o ente poderá propor ação declaratória de validade de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja sentença fará
coisa julgada com eficácia erga omnes.

§ 10 A ação de que trata o coput será processada conforme o rito
aplicável à ação civil pública.

§ 20 O Ministério Público será citado para a ação, podendo abster-se,
contestar ou aderir ao pedido.


