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LIMITES E POSSIBILIDADES DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL EM 

MATÉRIA TRIBUTÁRIA
1
 

 

LIMITS AND POSSIBILITIES OF THE PROCEDURAL LEGAL BUSINESS IN TAX 

MATTERS 

 

Flávia Soraya Maia Bandeira Lima Gaspar 

 

RESUMO 

 

O Negócio Jurídico Processual é instituto já normatizado no ordenamento brasileiro, 

no entanto, com o advento do Código de Processo Civil de 2015 ampliou-se os Negócios 

Jurídicos Processuais típicos e inaugurou-se os ditos Negócios Jurídicos Processuais atípicos, 

disciplinados no artigo 190 do respectivo diploma legal. Na busca de uma celeridade 

processual, uma participação ativa das partes no processo e um estreitamento da relação 

Fisco-contribuinte, é relevante um estudo acerca deste instrumento, com objetivo de 

identificar os limites e possiblidades da aplicação deste instituto, observando se a fazenda 

pública pode figurar como parte nessa convenção processual, em virtude da indisponibilidade 

do interesse público que permeia a matéria tributária. Importante também verificar se há 

normatização deste instituto na seara tributária. Para isso, realizou-se uma pesquisa 

bibliográfica, analisando artigos de periódicos, dissertações, teses, doutrina, legislação 

pertinente, bem como artigos de opinião, sites institucionais, na busca de responder a 

problemática: pode a Fazenda Pública realizar negócios jurídicos processuais em matéria 

tributária? E quais seriam seus limites e alcances? Portanto, o presente artigo tem como 

proposta analisar os limites e possibilidades do Negócio Jurídico Processual ser celebrado em 

matéria tributária. 

   

Palavras-chave: Negócio Jurídico Processual em matéria tributária; interesse público; 

transação tributária. 

 

ABSTRACT 

 

The Legal Bargain Process is not new in Brazilian law, but with the advent of the 

Civil Procedure Code of 2015, the typical Procedural Juridical Bargain were extended and the 

so-called Atypical Procedural Jurisdictions, disciplined in article 190 of the respective legal 

diploma. In the quest for speed of procedure, active participation of the parties to the process 

and a narrowing relationship between the tax and the taxpayer, a study on this instrument is 

relevant with the objective of identifying the limits and possibilities of the application of this 

institute, noting whether the treasury may appear as a party to that procedural agreement, due 

to the unavailability of the public interest that permeates the tax matter. It is also important to 

verify if there is a standardization of this institute in the tax area. For that, a bibliographic 

research was carried out, analyzing articles from periodicals, dissertations, theses, doctrine, 

pertinent legislation, as well as articles of opinion, institutional sites, in the search to answer 

the problematic: can the Public Treasury conduct legal bargain in tax matters?  And what 

would be its limits and scope? Therefore, this article intends to analyze the limits and 

possibilities of the Legal Bargain Procedure to be celebrated in tax matters. 

 

                                                             
1 Artigo apresentado à Universidade Federal Rural do Semi-Árido como requisito parcial para obtenção do título 

de bacharel em Direito. Orientador: Prof. Dr. Luiz Felipe Monteiro Seixas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“O tempo é muito lento para os que esperam e muito rápido para os 

que tem medo”
2
 

 

Há uma tendência no ambiente processualista de se buscar convenções processuais, 

Negócios Jurídicos Processuais (NJP), a fim de imprimir celeridade ao processo, 

principalmente para efetivar o princípio do autorregramento e da cooperação, com vista a uma 

solução do conflito em que as partes tenham uma atuação proativa, ocorrendo a resolução da 

demanda cuja resposta seja consensual, superando uma rotineira resposta jurisdicional que 

reconhece o direito de um polo em detrimento do outro. 

Nessa nova perspectiva de litigância, promovem-se acordos processuais até mesmo 

previamente à instauração do processo, uma verdadeira ferramenta de adaptação processual 

pela iniciativa das partes, adequando o procedimento às intercorrências do litigio.  

 A busca da superação do Estado-Juiz como o detentor das soluções para as 

contendas jurídicas se materializa em diversos institutos de soluções consensuais dos 

conflitos, seja em direito material, seja em direito processual, neste último se apresentam os 

negócios jurídicos processuais típicos e atípicos como principais mecanismos empreendidos 

na pacificação dos conflitos. 

O Negócio Jurídico Processual está disciplinado no Código de Processo Civil de 

2015, tendo ampliado os Negócios Processuais ditos típicos e, em seu artigo 190, inaugurado 

os Negócios Processuais atípicos, abrindo uma possibilidade real das partes realizarem 

acordos de procedimento para otimizar e racionalizar a atividade jurisdicional. 

Essa flexibilização processual enseja que o processo tenha um caráter mais 

individualizado e adequado ao caso concreto. É preciso avançar, tornar o processo mais 

célere, mais justo e viável, atingindo o objetivo de resolução dos conflitos e pacificação 

social. 

 Busca-se, com este artigo, aclarar as possibilidades desse Negócio Processual 

alcançar a matéria tributária, numa perspectiva de mudança de paradigma na relação Fisco-

contribuinte, já que há limitações para a aplicação deste dispositivo em processos envolvendo 

a Fazenda Pública, aspecto que também será estudado neste artigo. 

                                                             
2VAN DYKE, Henry. For Katrina’s Sun Dial. Disponível em: 

<https://www.pensador.com/frase/MTM3MDkwNw/>. Acesso em: 14 jan. 2019. 

https://www.pensador.com/frase/MTM3MDkwNw/
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Assim, o manto da indisponibilidade dos direitos e a matéria de ordem pública não 

podem encobrir o crescente movimento de se celebrar convenções processuais tendo a 

Fazenda Pública como parte, principalmente numa perspectiva de estreitar a relação fisco-

contribuinte, e mais, possibilitar a solução da contenda  com vistas a ampliar a arrecadação e 

garantir o cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, numa relação em que as 

partes acordam a melhor forma de resolver tal conflito. 

Num momento em que se almeja um judiciário moderno e célere, apresentar meios 

consensuais de soluções de conflito em meio processual é de grande relevância, 

principalmente se envolve a fazenda pública em matéria tributária, um ramo do direito tão 

engessado pelas diversas limitações impostas à Administração Pública. 

 Portanto, pretende-se estudar os limites e possibilidades do Negócio Jurídico 

Processual em matéria tributária, no âmbito da União, discorrendo sobre as limitações 

impostas a este instituto, demonstrando a possibilidade de realização de Negócio Jurídico 

Processual em matéria tributária e ressaltando a importância da aplicação deste instituto para 

as partes do processo tributário. 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica em que foram analisados artigos de 

periódicos, dissertações, teses, doutrina, legislação pertinente, bem como artigos de opinião, 

sites institucionais, tudo buscando responder à problemática: pode a Fazenda Pública realizar 

negócios jurídicos processuais em matéria tributária? E quais seriam seus limites e alcances? 

Utilizou-se o método hipotético-dedutivo segundo Bunge, em que a partir da 

colocação do problema, buscou-se a construção de um modelo teórico, objetivando a dedução 

de consequências particulares, testando-se as hipóteses e introduzindo as conclusões da teoria 

e possivelmente oferecendo sugestões para o problema, uma forma de tentar contribuir com o 

conhecimento científico acerca do problema apresentado. 

No primeiro tópico será abordado o instituto do Negócio Jurídico, avançando para o 

Negócio Jurídico Processual, suas modificações e novidades inseridas pelo Código de 

Processo Civil de 2015, tratando dos NJP típicos e atípicos. Além disso, será discutido sobre o 

publicismo e privatismo no NJP para então adentrar no segundo tópico do artigo que tratará 

propriamente do NJP em matéria tributária, discorrendo sobre o interesse público e transação 

na seara tributária e finalmente abordar os limites e possibilidades desse NJP em matéria 

tributária. 

 

2 SOBRE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 
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O Negócio Jurídico Processual, na qualidade de ato processual, é aquele ato pelo 

qual as partes, previamente ou dentro de um processo, acordam para alterar normas 

procedimentais, dentro de um limite permitido para tanto, adaptando o procedimento da lide e 

ajustando as especificidades da causa. É, portanto, espécie de Negócio Jurídico.
3
 

 

2.1 Considerações sobre o instituto do negócio jurídico 

 

Para se chegar aos negócios jurídicos processuais, mister se faz tecer breves 

considerações em torno do instituto do negócio jurídico, que são atos jurídicos, portanto, tem 

elemento volitivo e conteúdo lícito, em que as partes compõe interesses com um fim 

específico.
4
 

O negócio jurídico seria, então, uma espécie do gênero ato jurídico latu sensu, ao 

lado do ato jurídico stricto sensu
5
, ressaltando que os primeiros decorrem da atuação humana, 

ocorrendo outorga de liberdade para que os efeitos sejam determinados e delimitados pela 

vontade humana
6
.  

Depreende-se que o negócio jurídico traz em seu núcleo, como requisito de 

existência, a manifestação ou declaração consciente de vontade, de uma, de outra ou de ambas 

as partes
7
, objetivando o autorregramento de uma situação jurídica.  

 Trata-se, pois, o Negócio Jurídico, de um fato jurídico em que uma vontade 

manifestada  compõe o suporte fático (em seu núcleo), em que se atribui ao sujeito o poder de 

escolha da categoria jurídica e de regramento de seus efeitos, seja relacionado a amplitude, 

permanência ou intensidade destes , porém, dentro dos limites pré-fixados pela lei
8
.  

                                                             
3
 CÂMARA, Helder Moroni. Negócios jurídicos processuais: condições, elementos e limites. São Paulo: 

Almedina Brasil, 2018.180p. p.78. 
4 TARTUCE, Flavio. Manual de direito civil: volume único. São Paulo: Método, 2015. 
5PIMENTEL, Alexandre Freire; MOTA, Natália Lobo. Negócios processuais atípicos: alcances e limites no 

CPC/2015. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n.154, nov. 2016. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18199>. Acesso em:  15 set. 2018. 
6MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano de existência. 20 ed. V. II. São Paulo: Saraiva, 

2014, p.188. 
7ATAÍDE JÚNIOR, Jaldemiro Rodrigues de. Negócios jurídicos materiais e processuais - Existência, validade e 

eficácia - Campo-invariável e campos-dependentes: sobre os limites dos negócios jurídicos processuais. Revista 

de Processo, [S. l.], n. 244.16, p. 1-20, 3 mar. 2017. Disponível em: < 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.244.16.PDF.> Acesso em: 15 set. 2018. 
8MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano de existência. 20 ed. V. II. São Paulo: Saraiva, 

2014, p.245. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18199
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18199
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.244.16.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.244.16.PDF
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Nessa mesma seara, compreende-se que o Negócio Jurídico Processual é fato 

jurídico voluntário, em cujo suporte fático se confere ao sujeito o poder de regular, dentro dos 

limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas processuais ou 

alterar o procedimento
9
.  

Logo, Negócio Jurídico Processual é o instituto de direito que possibilita às partes de 

um processo flexibilizá-lo conforme sua vontade ou necessidade e particularidade, na medida 

autorizada por lei. Cabe salientar, no entanto, que a flexibilização procedimental não resulta 

na renúncia ou negação à forma, trata-se, na verdade, de uma proposta para que seja 

democraticamente exercitada, tornando o processo espaço de pleno diálogo e reflexões.
10

  

 

2.2 O Negócio Jurídico Processual no Código de Processo Civil de 2015 

 

Trata-se de instituto disposto expressamente no CPC/2015, que ampliou o que se 

entendia como Negócios Processuais típicos e inaugurou o que se entende como Negócio 

Processual Atípico, possibilitando adequação do procedimento com vistas a obter uma tutela 

jurisdicional mais eficiente e eficaz. 
11

 

Eis o que disciplina o artigo 190 CPC/2015: 

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, 

é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento 

para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, 
poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. 

 

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade 
das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos 

casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que 

alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.  

 

 

Entende-se que o legislador buscou romper com o paradigma publicista, diminuindo 

o papel do judiciário e valorizando a vontade das partes, numa clara intenção de permitir uma 

                                                             
9DIDIER JR, Fredie. Negócios Jurídicos processuais atípicos no Código de Processo Civil de 2015.Revista 

Brasileira de Advocacia. v.1. Abr -Jun ,2016. Disponível em: < 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.01.04.PDF.> Acesso em: 15 set. 2018. 
10DUARTE, Antônio Aurélio Abi Ramia. Negócios processuais e seus novos desafios. Revista Gedicon. 2014. 

v.2.p. 21-42.  Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revista_gedicon_online/paginas/volume/2/revista-do-

gedicon-volume2_21.pdf >Acesso em: 29 jan. 2019. 
11PEREIRA, Carolina Saiago. Os limites dos negócios jurídicos processuais atípicos: análise conforme o 

código de processo civil de 2015. 2017. 76f. Monografia (Graduação em Direito) – Departamento de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, Rio de Janeiro – RJ. Disponível em: 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31442/31442.PDF>. Acesso em: 09 out. 2018.p.15 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.01.04.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.01.04.PDF
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revista_gedicon_online/paginas/volume/2/revista-do-gedicon-volume2_21.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revista_gedicon_online/paginas/volume/2/revista-do-gedicon-volume2_21.pdf
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maior adequação do processo às necessidades das partes e ao caso concreto. Seria, pois, a 

manifestação do princípio da adequação, ampliando os limites da autonomia privada, em 

conjunto com o princípio da cooperação
12

, ajustando o procedimento ao caso particular. 

Verifica-se, pois, que o dispositivo supracitado institui um tipo de negócio jurídico 

processual, dito atípico, antes vagamente regulado no código processual de 73, que bem 

disciplinava os NJP ditos típicos, quais seja exemplificados como: possibilidade de 

contratação de cláusula arbitral, cláusula de eleição de foro, convenção sobre distribuição do 

ônus da prova, adiamento de audiência por convenção das partes,  renúncia de alguns atos 

processuais em sede recursal
13

, enfim, Negócios Jurídicos tipificados, ou seja, expressamente 

previstos no ordenamento pátrio. 

Entre os NJP típicos trazidos pelo Código de Processo Civil de 2015, se insere a 

organização de sustentação oral, o acordo para ampliação de tempo para a sustentação oral, o 

julgamento antecipado do mérito convencional, a convenção relativa a distribuição do ônus 

probatório, assim como  a redução convencional de prazos processuais, além do calendário 

procedimental, previsto no artigo 191.
14

 

 

Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a 

prática dos atos processuais, quando for o caso. 

§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos 
somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. 

§ 2º Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a 

realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. 

 

No tocante aos NJP atípicos, entende-se aqueles cuja previsão legal não é específica, 

com hipótese de cabimento resultante da construção doutrinária e jurisprudencial.
15

 Ou seja, 

se configura atipicidade do Negócio Jurídico Processual quando  “o conteúdo de eficácia do 

procedimento não está prescrito em lei, mas somente autorizado, cabendo às partes, antes ou 

                                                             
12BRASIL, Código de Processo Civil. Lei n.13.105, 16 de março de 2015. Artigo 6º Todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 
13PEREIRA, Carolina Saiago. Os limites dos negócios jurídicos processuais atípicos: análise conforme o 

código de processo civil de 2015. 2017. 76f. Monografia (Graduação em Direito) – Departamento de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, Rio de Janeiro – RJ. Disponível em: 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31442/31442.PDF>. Acesso em: 09 out. 2018. p.14. 
14

 LEITE, Gisele. Comentários as convenções processuais segundo o CPC/2015. JornalJurid. 2016. Disponível 

em: < https://www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/comentarios-as-convencoes-processuais-segundo-o-

cpc2015. > Acesso em: 05 fev.2019. 
15CÂMARA, Helder Moroni. Negócios jurídicos processuais: condições, elementos e limites. São Paulo: 

Almedina Brasil, 2018.180p. p. 79. 

https://www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/comentarios-as-convencoes-processuais-segundo-o-cpc2015
https://www.jornaljurid.com.br/colunas/gisele-leite/comentarios-as-convencoes-processuais-segundo-o-cpc2015
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durante o trâmite processual, fixar os efeitos do acordo de modo a melhor atender as 

necessidades da demanda”.
16

 

Dessa forma, no Código de Processo Civil de 2015, os NJP atípicos encontram-se 

validados e amparados pelo artigo 190, que se mostra “uma verdadeira clausula geral negocial 

em matérias atinentes ao procedimento”.
17

 Manteve, pois, o novo código, as possibilidades de 

NJP típicos, ampliando-os, mas passou a autorizar as convenções atípicas, fortalecendo sua 

principal consequência no ordenamento jurídico, que é a possibilidade de adequação do 

procedimento, objetivando uma tutela jurisdicional mais eficiente.
18

  

Frisa-se que os NJP atípicos envolvem direito que admite autocomposição, 

ampliando a noção de direitos patrimoniais disponíveis, objeto da arbitragem,
19

 numa 

perspectiva de que possivelmente o legislador intencionou não restringir a negociação 

processual aos direitos disponíveis.
20

 Assim, direitos que admitem autocomposição tem 

alcance mais amplo, podendo abranger direitos disponíveis e indisponíveis. 

Podem ser listados alguns NJP atípicos permitidos pelo artigo 190 do CPC/15, como 

acordo de impenhorabilidade, ampliação ou redução de prazos, superação de preclusão, 

substituição de bem penhorado, rateio de despesas processuais, dispensa consensual de 

assistente técnico, retirar o efeito suspensivo da apelação, acordo para não promover execução 

provisória, dispensa de caução em execução provisória, acordo para limitar número de 

testemunhas, autorizar intervenção de terceiro fora das hipóteses legais, tornar ilícita uma 

prova etc.
21

 

Importante destacar, porém, que esse instituto não gera entendimento pacificado 

entre os doutrinadores, e na corrente contrária a possibilidade de negócio jurídico processual, 

destacam-se os argumentos de que introduzir uma figura tipicamente privatista ao processo 

                                                             
16NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. 

p.320, 321. 
17 _idem. p.80. 
18PEREIRA, Carolina Saiago. Os limites dos negócios jurídicos processuais atípicos: análise conforme o 

código de processo civil de 2015. 2017. 76f. Monografia (Graduação em Direito) – Departamento de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, Rio de Janeiro – RJ. Disponível em: 

<https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/31442/31442.PDF>. Acesso em: 09 out. 2018. p. 15 
19NOGUEIRA, Pedro Henrique. Negócios Jurídicos Processuais. Salvador: Podivm, 2016, p232. 
20LIMA, Hercilia Maria Fonseca. Cláusula geral de negociação processual: um novo paradigma 

democrático no processo cooperativo. 2016. 105f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Núcleo de Pós-

graduação em Direito, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019. 

p.89. 
21DIDIER JR, Fredie. Negócios Jurídicos processuais atípicos no Código de Processo Civil de 2015.Revista 

Brasileira de Advocacia. v.1. Abr -Jun ,2016. Disponível em:< 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.01.04.PDF.> Acesso em: 15 set. 2018. 

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.01.04.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RBA_n.01.04.PDF
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seria uma ameaça à própria autonomia do direito processual quanto à disciplina de suas 

formas. Além disso, os efeitos dos atos negociais celebrados fora do processo seriam 

derivados sempre de lei e não da autorregulação das partes.
22

 

Entende-se pela possibilidade do instituto e sua legitimidade, acompanhando, por 

exemplo, o posicionamento de Robson Godinho
23

 quanto aos limites da autonomia da vontade 

neste ato negocial: “No campo processual, há limitações evidentes à autonomia privada, mas 

isso por si só não afeta a existência dessa categoria de fato jurídico. O balizamento da 

autonomia molda o conceito de negócio jurídico processual, mas não o desnatura e sim o 

configura.” 

Recentes decisões demonstram que o Judiciário terá uma missão difícil para delinear 

os limites de aplicação do artigo 190 CPC/2015, mas já demonstra estar aberto para os 

negócios jurídicos processuais atípicos. Ao julgar Agravo de Instrumento, o Tribunal de 

Justiça de São Paulo entendeu que as partes, com base no art. 190 do CPC/15, podem versar 

sobre a forma pela qual recebem intimações.
24

 

No julgamento de Apelação Cível, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

decidiu pela possibilidade das partes convencionarem sobre audiência de conciliação e 

momento de apresentar contestação.
25

 No julgamento de Recurso de Revista, a Terceira 

Turma do TST considerou válida a convenção processual atípica para autorizar o uso de prova 

emprestada.
26

 

                                                             
22PIMENTEL, Alexandre Freire; MOTA, Natália Lobo. Negócios processuais atípicos: alcances e limites no 

CPC/2015. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XIX, n.154, nov. 2016. Disponível em:< http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18199 >. Acesso em:  15 set. 2018. 
23GODINHO, Robson Renault. A autonomia das partes e os poderes do juiz entre o privatismo e o publicismo do 

processo civil brasileiro. In: Civil Procedure Review, vl4, n.1, jan-apr., 2013, APUD PIMENTEL, Alexandre 

Freire; MOTA, Natália Lobo. Negócios processuais atípicos: alcances e limites no CPC/2015. 
24TJSP. Agravo de Instrumento 2045753-87.2016.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 

32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª. Vara Cível. Data do Julgamento: 22/09/2016; Data de 

Registro: 22/09/2016). Disponível em: < 

http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=2F547A885C902C7F14A1A5BA8AE37825.cjsg3>. 
Acesso em: 01 mar. 2019.Interessante trecho do julgado: “Consagrado na nova ordem processual, o 

CPC/2015 permite o negócio jurídico processual, como fundamento no dever de colaboração, face aos 

interesses disponíveis dos envolvidos, como forma, ainda, da efetividade da prestação jurisdicional, certo, 

ademais, que a disposição em análise decorre de acordo entra as partes, agora em fase de cumprimento, 

sem que nisso resida qualquer violação de lei". 
25Apelação Cível nº 70075492462, Décima Sexta Câmara Cível , Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Julgado em 26/10/2017. Disponível em:< 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&vers

ao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70075492462&num_processo=7007

5492462&codEmenta=7519464&temIntTeor=true> Acesso em: 05 mar. 2019. 
26Recurso de Revista 0147300-49.2012.5.13.0004, Terceira Turma do TST. Relator: Alexandre de Souza 
Agra, Publicado em 27/10/2017. Disponível em: < http://www.tst.jus.br/processos-do-tst>. Acesso em: 05 de 

mar. 2019 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18199
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18199
http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=2F547A885C902C7F14A1A5BA8AE37825.cjsg3
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70075492462&num_processo=70075492462&codEmenta=7519464&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70075492462&num_processo=70075492462&codEmenta=7519464&temIntTeor=true
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/consulta_processo.php?nome_comarca=Tribunal+de+Justi%E7a&versao=&versao_fonetica=1&tipo=1&id_comarca=700&num_processo_mask=70075492462&num_processo=70075492462&codEmenta=7519464&temIntTeor=true
http://www.tst.jus.br/processos-do-tst
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Na possibilidade já disciplinada das partes negociarem quanto aos procedimentos 

processuais, desde que envolvam matérias passíveis de autocomposição, surgem os 

questionamentos: a Fazenda Pública pode figurar como parte neste negócio jurídico 

processual e como ficaria este instituto frente aos direitos indisponíveis?  

Antes de adentarmos nesse tópico, importante discorrer sobre como a relação 

publicismo e privatismo interfere nos negócios jurídicos processuais. 

 

2.3 Sobre o publicismo e privatismo no negócio jurídico processual 

 

Entendendo pela possibilidade dos Negócios Jurídicos Processuais, sua importância 

para a modernização do direito processual brasileiro, avançando para uma maior atuação das 

partes no processo ou antes dele, por meio das convenções processuais, conclui-se que esse 

fenômeno busca a superação da dicotomia público-privado no direito processual. 

Percebe-se, pois, com o novo código, inspirado por diversas realidades processuais 

no mundo afora, uma paulatina superação do exacerbado publicismo,
27

 que impõe o 

monopólio da jurisdição estatal
28

, e orienta o processo de maneira absoluta e inafastável, por 

um modelo que abriu espaço para a participação das partes na construção do processo e de 

seus resultados
29

. 

Essa tendência recebe críticas de parte da doutrina, por entender que esse movimento 

tem natureza neoprivatista do processo, um pensamento com viés liberal que valoriza a 

autonomia privada, uma verdadeira privatização do processo. 

Esse pensamento teme o retrocesso, deixando o processo de ter suas garantias 

Constitucionais, legais, enfim, compreende que no processo as partes competem para obter 

um resultado que satisfaça um dos polos da ação, sendo necessária a presença do terceiro 

imparcial que julgue conforme a realidade.
30

 

                                                             
27CÂMARA, Helder Moroni. Negócios jurídicos processuais: condições, elementos e limites. São Paulo: 

Almedina Brasil, 2018.180p. p.73 
28LIMA, Hercilia Maria Fonseca. Cláusula geral de negociação processual: um novo paradigma 

democrático no processo cooperativo. 2016. 105f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Núcleo de Pós-

graduação em Direito, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019. 

p.67 
29HOTOUM, Nida Saleh. BELLINETTI, Luiz Fernando. Fundamentos principiológicos dos negócios jurídicos 

processuais previstos no art. 190 do CPC/2015. Revista de Direito Público, Londrina, v.12, n.3, p. 242-278, 

dez. 2017. DOI: 10.5433/1980-511X2017V12N3P242. ISSN: 1980-511X. Disponível em: <  

www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/download/32250/22689>. Acesso 15 fev. 2019 p.272. 
30LIMA, Hercilia Maria Fonseca. Cláusula geral de negociação processual: um novo paradigma 

democrático no processo cooperativo. 2016. 105f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Núcleo de Pós-

https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf
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Coaduna-se com o posicionamento da doutrina que defende a compatibilização 

destas vertentes publicistas e privatista do direito, em que esse viés privatista trazido pelo 

CPC/2015 se submete a um modelo constitucional, balizado pelo próprio artigo 1º do referido 

diploma legal, demonstrando que essas noções não devem antagoniza-se, e sim 

complementar-se.
31

 

Entende-se, portanto, que o poder das partes de influenciar no desenvolvimento do 

processo deve estar em sintonia com os aspectos publicistas do direito processual, em 

equilíbrio com a autonomia privada, para uma conformação de um Negócio Jurídico 

Processual que cumpra sua função enquanto instrumento de justa composição das 

controvérsias.
32

 

Mister se faz, pois, superar essa dicotomia para a construção de um Direito 

intermediário, intersticial
33

, oferecendo uma nova roupagem à autonomia privada da era 

praxista e à jurisdição do momento processualista.
34

 

Logo, não há incompatibilidade entre a realização das convenções processuais e o 

publicismo processual, podendo esse instituto otimizar a eficácia do processo, na perspectiva 

de acordar formalidades, apresentando vantagens em relação ao acesso à justiça e à tutela de 

direitos.
35

 

 

3 O NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

 

Aberta a possibilidade de celebração de NJP pelo CPC/15, vislumbrou-se que este 

instituto poderia contribuir nas demandas envolvendo o Fisco, porém, o interesse público 

                                                                                                                                                                                              
graduação em Direito, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019. 

p.68 
31CÂMARA, Helder Moroni. Negócios jurídicos processuais: condições, elementos e limites. São Paulo: 

Almedina Brasil, 2018.180p. p 74. 
32 LIMA, Hercilia Maria Fonseca. Cláusula geral de negociação processual: um novo paradigma 

democrático no processo cooperativo. 2016. 105f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Núcleo de Pós-

graduação em Direito, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019. 

p.68  
33CAPONI, Remo. Autonomia privada e processo civil: os acordos processuais. Trad. Pedro Gomes de Queiroz. 

Revista Eletrônica de Direito Processual, V. XIII, 2014, p733-749. Disponível em:< https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/11932/9344>. Acesso em: 17 fev. 2019. p.747. 
34LIMA, Hercilia Maria Fonseca. Cláusula geral de negociação processual: um novo paradigma 

democrático no processo cooperativo. 2016. 105f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Núcleo de Pós-

graduação em Direito, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE. Disponível em: 

<https://ri.ufs.br/bitstream/riufs/4374/1/HERCILIA_MARIA_FONSECA_LIMA.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2019. 
p.68  
35CABRAL, Antônio do Passo. Convenções processuais. Salvador: JsuPodivm. 2016. p.217.  
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pertinente à matéria tributária poderia ser avocado como impedimento para a concretização 

dessa convenção processual. 

 

3.1 Sobre o interesse público em matéria tributária 

 

O interesse público alberga os interesses da sociedade, suas necessidades, o que é 

chamado pela doutrina como interesse primário e a vontade da máquina estatal, conhecido 

como interesse secundário.
36

 

Adjunto a esse conceito, decorrem dois princípios ditos basilares para o Direito 

Administrativo, quais sejam, i) princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e 

ii) princípio da indisponibilidade do interesse público. De forma sintética, esses dois 

princípios orientam a atuação da Administração Pública, possuindo status especial na garantia 

dos interesses primários frente aos interesses dos particulares e limitação quanto a 

disponibilidade desses interesses públicos. Cabe à Administração Pública apenas geri-los, 

conservá-los em prol da coletividade, que é a verdadeira titular desses interesses.
37

 

No entanto, o advento do CPC/2015 levantou a discussão acerca de conceitos até 

então sedimentados no ordenamento jurídico, dentre eles a impossibilidade da Administração 

Pública se submeter aos métodos consensuais de tratamento dos conflitos, por força do 

princípio da indisponibilidade do interesse público.
38

 

Discute-se, então, que a indisponibilidade do interesse público não é princípio 

absoluto, podendo ser mitigado para a aplicação dos métodos alternativos de solução de 

controvérsias, nos limites da lei, desde que adequados à promoção das garantias 

constitucionais de acesso à ordem jurídica justa e duração razoável do processo, e 

principalmente, a eficiência na Administração Pública.
39

 

                                                             
36CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2ª ed. ver. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 
2015, p.57. 
37CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28ª ed. rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Atlas, 2015. p.36 
38CAMBI, Eduardo; SOUZA, Fernando Machado de. A disponibilidade do interesse público no novo código de 

processo civil e o princípio da eficiência na Administração. Porto Alegre: Revista da AJURIS. v. 44, n.142, 

Jun. 2017. Disponível em:< 

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/600/Ajuris_142_DT_5.pdf> Acesso em: 18 

fev. 2019. p.150. 
39CAMBI, Eduardo; SOUZA, Fernando Machado de. A disponibilidade do interesse público no novo código de 

processo civil e o princípio da eficiência na Administração. Porto Alegre: Revista da AJURIS. v. 44, n.142, 

Jun. 2017. Disponível em:< 
http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/600/Ajuris_142_DT_5.pdf> Acesso em: 18 

fev. 2019. p.151 

http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/600/Ajuris_142_DT_5.pdf
http://www.ajuris.org.br/OJS2/index.php/REVAJURIS/article/view/600/Ajuris_142_DT_5.pdf
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Segue, portanto, em ascensão, a consensualidade no exercício da atividade 

administrativa, impulsionando a celebração de acordos no âmbito da Administração Pública 

em consonância com as demandas, seja pela necessidade de celeridade no provimento 

administrativo, bem como pela participação do administrado na tomada de decisões 

administrativas e principalmente em conformidade com o princípio da eficiência.
40

 

Não contempla este artigo negar a natureza jurídica do interesse público, podendo 

fragilizar o cidadão frente ao poder público, mas visualiza-se um novo paradigma de gerência 

que compatibilize as necessidades comuns da Administração sem prejudicar o interesse 

público que impele toda a atividade administrativa.
41

 

E essa visão de consensualidade da gestão pública vem se afirmando, se forem 

observadas, desde releituras conceituais do interesse público, passando por novas formas de 

participação dos usuários em processos decisórios administrativos, e um novo perfil da 

administração pública pautado pelo princípio da eficiência.
42

 É na busca de se ver 

concretizado esse princípio que se pensa na mudança de paradigma da gestão pública, pois os 

atos unilaterais podem até gerar o vínculo  jurídico com o administrado, mas não garante seu  

cumprimento, agilidade e qualidade no atendimento das necessidades públicas, já que esse ato 

de império da Administração garante de maneira eficaz a submissão, porém é incapaz de 

suscitar o entusiasmo e vontade de colaboração.
43

 

Assim, por que não entender a matéria tributária como objeto de meios consensuais 

de resolução das demandas na Administração Pública, tanto em relação ao direito material 

quanto processual? Na verdade, o CPC/2015, a Lei de Arbitragem, as soluções consensuais de 

conflito (mediação, conciliação), a própria transação em matéria tributária, já revelam as 

possibilidades de consensualidade na Administração Pública
44

.  O que se pretende neste artigo 

                                                             
40SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade 

administrativa consensual ao direito. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, 

Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 24, dez./jan./fev. 2011. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-24-DEZEMBRO-JANEIRO-FEVEREIRO-2011-VITOR--
JULIANA.pdf.>. Acesso em: 18 fev. 2019.  
41CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28ª ed. rev., ampl e atual. São 

Paulo: Atlas, 2015. p. 31-32. 
42NEVES, Cleuler Barbosa das; FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. Dever de consensualidade na atuação 

administrativa. Revista de Informação Legislativa: RIL, v.  55, n.  218, p.  63-84, abr./jun. 2018. Disponível 

em: < https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/218/ril_v55_n218_p63.pdf > Acesso em: 19 fev. 2019 p. 66 
43GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de direito administrativo. Tradução 

José Alberto Froes Cal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.In. 43NEVES, Cleuler Barbosa das; FERREIRA 

FILHO, Marcílio da Silva. Dever de consensualidade na atuação administrativa. Revista de Informação 

Legislativa: RIL, v.  55, n.  218, p.  63-84, abr./jun. 2018. Disponível em: < 

https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/55/218/ril_v55_n218_p63.pdf > Acesso em: 19 fev. 2019 p. 67 
44Nesse sentido já se contempla a consensualidade na administração pública, seja  por meio da Lei no  13.129, de 

26 de maio de 2015, Lei da Arbitragem, tendo o novo Código de Processo Civil (CPC), de 16 de março de 2015, 

http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-24-DEZEMBRO-JANEIRO-FEVEREIRO-2011-VITOR--JULIANA.pdf
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é identificar a possibilidade das convenções processuais, Negócios Jurídicos, envolvendo 

matéria tributária, observando seus alcances e limitações. 

Há, no entanto, um verdadeiro manto protetor dentro da seara tributária, que por 

vezes invoca o interesse público em detrimento da melhor solução para o conflito, o que 

também se reflete em boa parte da doutrina e jurisprudência, que sustentam a impossibilidade 

de utilizar meios consensuais de solução de litígios por força do interesse público.
45

  Ou seja, 

em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, criou-se no Brasil uma 

resistência da Fazenda Púbica figurar como parte nas soluções consensuais dos conflitos, por 

não dispor livremente de um direito pertencente ao Estado, sendo espécie de curador dos bens 

públicos.  

Esse é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, representando a posição 

majoritária da doutrina:  

 

A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses 
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não 

se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por impropriáveis. O 

próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade 
sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – que também é 

um dever – na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis.
46

 

 

Colaciona-se recentes decisões de tribunais que se posicionam contrários a 

possibilidade de meios consensuais de solução de litígios em matéria tributária. A segunda 

turma do TRF4, em decisão publicada em setembro de 2018, entendeu pelo não cabimento de 

realização de audiência de conciliação por se tratar de feito envolvendo direito indisponível, o 

                                                                                                                                                                                              
em seu art. 174, inovado no assunto ao prever que os entes federativos “criarão câmaras de mediação e 

conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo” , a  Lei 

no   13.140, de 26 de junho de 2015, editada pouco depois para regulamentar a mediação no âmbito da 

administração pública, previu que os entes federativos “poderão criar câmaras de prevenção e resolução 
administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde houver, em diversos 

dispositivos do próprio CPC/2015, por exemplo, ao estabelecer as normas fundamentais do Processo Civil 

(Capítulo I), dispõe imperativamente, em seu art.  3º, §  2o , que “O Estado promoverá, sempre que possível, a 

solução consensual dos conflitos”. Em direito tributário também há previsão de consensualidade, visto que se 

tem disciplinado no artigo 171 do  CTN a possibilidade de transação em matéria tributária, envolvendo direito 

material. Nesse artigo se pretende demonstrar a possibilidade de negócios jurídicos processuais em matéria 

tributária, de acordo com os dispositivos 190 e 191 do CPC/2015. 
45 SIMINI, Danilo Garnica; ARAÚJO, Lucas Pereira; BORGES, Diego da Mota. ANÁLISE DA 

CONCILIAÇÃO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA À LUZ DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO. Nucleus, v.12, n.1, abr. 2015, p.242. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIB
UTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO>. Acesso em 19 fev. 2019. 
46 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002 

https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIBUTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIBUTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO


 
 

20 
 

que dificultaria a formalização de acordo entre as partes, além de entender que os 

Procuradores da Fazenda não detêm poderes para transacionar sobre o crédito tributário.
47

  

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, especificamente a Segunda Câmara 

Cível, entendendo pela indisponibilidade do crédito tributário, também decidiu pela 

impossibilidade de audiência de conciliação, em julgamento de Agravo de Instrumento em 

meados de maio de 2018.
48

 

Faz-se necessário superar, entretanto, o entendimento de que a indisponibilidade do 

interesse público e, consequentemente, do tributo, devem impedir acordos realizados pelos 

entes públicos. O acordo pode e deve ser feito desde que, obviamente, respeitadas regras 

claras estabelecidas em lei e em consonância com a Constituição Federal. 

Assim, há tribunais que possuem entendimento divergente dos apresentados acima, 

reconhecendo que, apesar de o crédito ser indisponível, é cabível a celebração de 

parcelamento da dívida, o que pode ser efetivado em audiência de conciliação, abraçando a 

tendência de possibilidade de acordos envolvendo a Fazenda Pública.
49

 Decidem 

fundamentando que, embora o gestor público não disponha da mesma liberdade de 

negociação de um credor privado, existem diversas disposições legais que expressamente 

admitem a realização de acordos por parte de entidades de direito público, inclusive 

autarquias, o que rechaça a afirmação de que os créditos públicos são impassíveis de 

negociação. Assim, os princípios que regem a Administração Pública não impedem que se 

realize transações envolvendo créditos e interesses públicos, desde que respeitada a ordem 

legal.
50

 

Ressalta-se, portanto, que há situações no direito tributário em que o interesse 

público repousa justamente sobre a possibilidade de se conseguir satisfazer o crédito 

tributário, e o caminho muitas vezes para esse fim arrecadatório é a porta que leva aos meios 

consensuais de resolução da contenda, seja por um acordo envolvendo parcelamento, ou por 

uma transação envolvendo a Fazenda Pública e o contribuinte. Dessa forma, por vezes 

impede-se a realização de uma autocomposição em matéria tributária por invocar que tais 

causas sempre versam sobre os interesses público, logo, indisponíveis. 

                                                             
47TRF04 - AC: 50067919220174047003, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, SEGUNDA TURMA, Data de 

Publicação: 28/09/2018 
48TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70075767723 RS (TJ-RS)  Data de publicação: 06/06/2018 Segunda 

Câmara Cível Diário da Justiça do dia 06/06/ Lúcia de Fátima Cerveira 
49TJRS - AI: 03140571320188217000, Relator: RICARDO TORRES HERMANN, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2019 
50 TJRJ - AI: 00574466320178190000, Relator: MONICA MARIA COSTA DI PIERO, OITAVA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018. 

https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/586222431/agravo-de-instrumento-ai-70075767723-rs
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No que diz respeito aos entes federais, há dispositivos expressos que autorizam seus 

agentes a transigir, firmar compromissos, conciliar, enfim, atuar em nome do ente federal a 

fim de melhor resolver as demandas, no resguardo do interesse público.
51

 

Então, o que falar do instituto da transação em matéria tributária? Instrumento de 

extinção do crédito tributário por meio de acordo entre a Administração Pública e o 

contribuinte, na esfera judicial ou administrativa, objetivando por fim ao litigio que verse 

sobre pagamento de crédito fiscal controverso.
52

 

Resta claro que esse instrumento busca uma solução consensual desta demanda 

fiscal, envolvendo matéria de interesse público, qual seja, a arrecadação fiscal.  

 Demonstrou-se divergências envolvendo a possibilidade ou não de transacionar em 

matéria tributária, fundamentados na indisponibilidade do interesse público, gerando 

discussões sobre a mitigação ou não deste princípio, ou ainda sobre a relativização ou 

flexibilização conceitual que possibilitaria a efetivação do princípio da eficiência na 

Administração Pública. Todo esse preambulo foi necessário para o que se passará a estudar no 

próximo tópico, que tratará mais sobre o instituto da transação em matéria tributária e  

adentrará nos Negócios Jurídicos Processuais em matéria tributária, instituto (NJP) já bem 

debatido ao longo do artigo, mas que agora passará pelo recorte de suas possibilidades e 

limitações no âmbito do direito tributário. 

 

3.2 Negócio Jurídico em matéria tributária e transação em matéria tributária 

 

3.2.1 Transação em matéria tributária 

 

A maior parte dos processos de natureza tributária em trâmite na justiça federal são 

execuções fiscais, que tem alto custo para o Poder Público, além de uma lentidão e ineficácia 

                                                             
51 Ver Lei complementar nº 73/1993, que institui a Advocacia Geral da União, que dispõe em seu artigo 4º, 

inciso VI, que é atribuição do Advogado Geral da União “desistir, transigir e firmar compromisso nas ações de 

interesse da união, nos termos da lei vigente”. Lei 9.469/1997 prevê a possibilidade de conciliação pelos 

membros da AGU. Lei que instituiu os Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/2002), artigo 10, parágrafo único 

que disciplina: “os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas federais, bem 

como os indicados no caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir, nos processos da competência 

dos Juizados Especiais Federais” 
52 SIMINI, Danilo Garnica; ARAÚJO, Lucas Pereira; BORGES, Diego da Mota. ANÁLISE DA 

CONCILIAÇÃO EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA À LUZ DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE 

PÚBLICO. Nucleus, v.12, n.1, abr. 2015, p.242. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIB
UTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO>. Acesso em 19 fev. 2019. 

p.247. 

https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIBUTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO
https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIBUTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO
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que demonstra quão inadequado é esse mecanismo de arrecadação de tributos e resolução dos 

conflitos entre contribuinte e fisco
53

. 

Esses processos de execução fiscal são os principais responsáveis pela alta taxa de 

congestionamento do Judiciário, sendo reconhecidos como o principal fator de morosidade 

desse Poder. Importante destacar que o tempo de giro destes processos é cerca de 11 anos, ou 

seja, mesmo que o Judiciário parasse de receber novas execuções fiscais, ainda seriam 

necessários 11 anos para liquidar o acervo existente.
54

 

Ora, reconhecidamente o Judiciário encontra-se sobrecarregado com as execuções 

fiscais caras, lentas e pouco eficientes. Busca-se, portanto, mecanismos para quebrar esse 

modus operandi, imprimir celeridade e principalmente eficiência aos processos fazendários. O 

legislador já enxergava isso à época do CTN, visto que disciplinou a possibilidade de 

transação como instituto capaz de extinguir o crédito tributário. 

 

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.
55

 

 

A transação, em Direito Tributário, consiste em instrumento de resolução de 

controvérsias mediante ajustes mútuos, que implicam na extinção da relação jurídica 

tributária,
56

 podendo ser realizada nos termos e condições estabelecidos em lei que indicará a 

autoridade competente para efetivá-la. Pressupõe, a transação tributária, concessões 

recíprocas e análise casuística, e tem como objetivo pôr fim a litígios que envolvam tributos. 

                                                             
53Dados da pesquisa do IPEA chegaram aos resultados de que o custo unitário médio total de uma ação de 

execução fiscal promovida pela PGFN junto à Justiça Federal é de R$ 5.606,67 e o tempo médio total de 

tramitação é de 9 anos, 9 meses e 16 dias, e a probabilidade de obter-se a recuperação integral do crédito é de 

25,8%. Comunicado do IPEA nº127, nov. 2011. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf > Acesso em: 

23 Fev. 2019. 
54Execuções fiscais representam 74% dos processos de execução. Esses processos são os principais responsáveis 

pela alta taxa de congestionamento do Poder Judiciário, representando aproximadamente 39% do total de casos 

pendentes, e congestionamento de 92% em 2017. (...) Ou seja, de cada cem processos de execução fiscal que 

tramitaram no ano de 2017, apenas 8 foram baixados. Desconsiderando esses processos, a taxa de 

congestionamento do Poder Judiciário cairia 9 pontos percentuais, passando de 72% para 63% em 2017. (...) A 

maior taxa de congestionamento de execução fiscal está na Justiça Federal (94%), seguida da Justiça Estadual 

(91%) e da Justiça do Trabalho (87%). Os casos novos, após decréscimo em 2015, subiram em 2016 e 2017, em 

12,9% e 7,4%, respectivamente. Ver mais em: Justiça em Números 2018. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf>. Acesso em: 

23 fev. 2019. 
55Código Tributário Nacional. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm> Acesso 
em: 01 Mar 2019. 
56CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2005, p.465. 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/nota_tecnica/111230_notatecnicadiest1.pdf
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172.htm
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É uma técnica de resolução de conflitos que objetiva a pacificação social, por um lado, e o 

aumento da disponibilidade de recursos financeiros às partes, pelo outro.
57

 

Destarte, a instauração do litígio deve ser prévia a transação tributária, ou seja, não 

há que se falar em transação tributária para prevenir litigio, só sendo possível depois da 

instauração deste
58

, isto é, deve haver uma pretensão do fisco resistida pelo sujeito passivo, ou 

do sujeito passivo resistida pelo fisco
59

, além da exigência de que o crédito esteja 

efetivamente constituído para fins de transação, pois o contrário possibilitaria transação com 

finalidade preventiva.
60

 Logo, para que exista transação é indispensável a controvérsia sobre 

fatos, valores ou norma de incidência, ocorrendo, ao fim, reciprocidade de concessões.
61

 

Assim, atos unilaterais da Fazenda pública, como programas de Refinanciamento de 

Dívidas tributárias, aplicados em casos específicos, de forma rígida, não podem ser 

considerados transação tributária, em que é imperativa a reciprocidade.
62

 Vale acentuar que 

não se pode confundir o parcelamento, previsto no art. 151, VI do CTN,  com transação 

tributária, por trata-se de hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e como 

já manifestado pelo STJ, o parcelamento da dívida não implica extinção da execução, mas sua 

suspensão.
63

 

                                                             
57PUJOL, Rafael de Almeida. Transação tributária no Brasil: perspectivas da análise econômica do Direito. 

Florianópolis. 2017. 228f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito da 

Universidade Federal de Santa Catariana. Florianópolis- SC. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/178711/347917.pdf?sequence=1&isAllowed=y.> 

Acesso em: 27 fev. 2019.p. 68. 
58MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27.ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.227. 
59CHRISPIM, Anna Carla Duarte. Transação tributária no paradigma do Estado Democrático de Direito 

socioeconômico cultural: o tênue limite entre a afronta ao dever fundamental de pagar tributos e a 

mutação da legalidade estrita rumo a juridicidade consensual dialógica.2009. 185f. Dissertação (Mestrado 

em Direito) – Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo 

Horizonte- MG Disponível em:< http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_ChrispimAC_1.pdf >. Acesso 

em: 27 fev. 2019.p. 85 
60SIMINI, Danilo Garnica; ARAÚJO, Lucas Pereira; BORGES, Diego Mota. Análise da conciliação em matéria 

tributária à luz da indisponibilidade do interesse público. Nucleus, v.12, n.1, Abr. 2015. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/publication/277918113_ANALISE_DA_CONCILIACAO_EM_MATERIA_TRIB

UTARIA_A_LUZ_DA_INDISPONIBILIDADE_DO_INTERESSE_PUBLICO>. Acesso em 19 fev. 2019. 

p.245. 
61PUJOL, Rafael de Almeida. Transação tributária no Brasil: perspectivas da análise econômica do Direito. 
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Universidade Federal de Santa Catariana. Florianópolis- SC. Disponível em: 
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Porém, há uma celeuma doutrinária acerca da possibilidade ou não de transação em 

matéria tributária, em razão da indisponibilidade do interesse público, um suposto óbice ao 

instituto pelo fato de ser este, o direito tributário, ramo do direito público, sendo o crédito 

tributário, por conseguinte, indisponível. Tal indisponibilidade afigura-se apenas relativa, 

podendo ser afastada, por meio de lei, em benefício do princípio da eficiência, da segurança 

jurídica e da certeza na tributação.
64

 Se fosse feita uma compreensão restritiva da transação, 

sob a ótica do primado da indisponibilidade do interesse público, restaria esvaziado o seu 

conteúdo, desrespeitando a intenção do legislador, que propõe a adoção de um procedimento 

flexível, permitindo às partes um ajuste de comportamento que leve à extinção da obrigação 

tributária, além de dirimir o conflito de interesses.
65

  

Portanto, acompanhamos o posicionamento quanto à aplicabilidade do instituto ao 

campo tributário, em conformidade com o que conduzem os arts. 156, III e 171 do CTN, 

constatando que o legislador, a quem é dado o mais (conceder remissão ou determinar a 

restituição do tributo devidamente pago, p.ex.), não seria vedado o menos (autorizar à 

autoridade administrativa a renúncia à uma parcela do crédito que se considera credora no 

bojo de negociação na qual também o fisco obtenha vantagens).
66

 Dessa forma, ressalte-se 

que uma mitigação do princípio da indisponibilidade do interesse público é mister para a 

convivência harmônica dos postulados constitucionais da eficiência e duração razoável do 

processo, princípios que também pautam o agir do Estado-Administração.
67

 

                                                             
64LESSA. Flávio Romero de Oliveira Castro. Breves considerações acerca da viabilidade de se utilizar a 

transação no Direito Tributário. Disponível em: 
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No tocante a possibilidade de conciliação/transação envolvendo o Estado, o STF 

entendeu que existem situações em que é preciso relativizar o princípio da indisponibilidade 

do interesse público, para que o mesmo seja atingido pelo Administrador Público. 
68

 

Desta feita, admite-se a transação em matéria tributária e conclui-se que a 

indisponibilidade do interesse público não é limite instransponível para esse instituto, sendo 

perfeitamente possível compatibilizar o primado do interesse público com a autocomposição 

de conflitos.
69

 

Quanto à instituição de lei específica para regulamentar a transação tributária, numa 

interpretação sistemática da norma geral do art. 171 do CTN, compreende-se que entes 

políticos poderão, no exercício de suas respectivas competências legislativas, instituir leis 

específicas acerca das hipóteses de transações tributárias de seus respectivos tributos.
70

 

Referente ao tema da transação tributária, o STJ já se manifestou pela sua 

possibilidade, desde que observado o subprincípio da reserva da lei tributária (artigo 97 do 

CTN), consequência do princípio da legalidade, que decorre do valor supraconstitucional da 

segurança jurídica.
71

 Desse modo, é possível afirmar que, além de ser legalmente permitida, a 

transação tributária no Brasil é positivamente acolhida pela jurisprudência dos Tribunais.
72

 

Portanto, sendo o tributo prestação compulsória e instituída por lei, apenas lei em 

sentido formal poderia autorizar transação em matéria tributária, compondo um conjunto de 

normas jurídicas que estabelecessem os critérios e limites que pudessem por fim ao litigio.
73

 

Logo, tem o princípio da  legalidade imposição determinante para que qualquer transação não 

se operacionalize à míngua de lei específica que estabeleça as condições para a celebração de 
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acordo entre os sujeitos da relação jurídica tributária.
74

 De toda sorte, o disposto no art. 171 

do CTN autoriza o legislador a criar norma prevendo a forma como se daria a transação em 

matéria tributária, e não se extrai do texto a autorização para que se realizem transações sem a 

criação de lei específica, que, em nível federal, ainda não existe.
75

  

Buscando disciplinar o instituto, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso 

Nacional no ano de 2009 o Projeto de lei nº 5.082, que regulamenta o instituto da transação 

em matéria tributária. Trata-se de projeto cuja minuta foi elaborada pela Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), com foco na redução do nível de litigiosidade na aplicação da 

legislação tributária, e que segue em lenta tramitação no congresso nacional. Até a data de 

apresentação deste artigo consta como última movimentação a “devolução do projeto pela 

Comissão de Finanças e Tributação sem manifestação da mesma”.
76

 

O projeto de lei sobre transação tributária, em linhas gerais, procura estabelecer as 

condições e procedimentos para que a União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e os sujeitos passivos de obrigação 

tributária possam realizar a transação, que importará em composição de conflitos para 

extinção do crédito tributário. Em qualquer das modalidades de transação, a Fazenda Nacional 

poderá, em juízo de conveniência e oportunidade, celebrar transação, sempre que 

motivadamente entender que atende ao interesse público.
77

  

Por fim, visualiza-se que o instituto da transação possui potencial de apaziguamento 

das discórdias e conflitos fiscais, podendo efetivar uma saída oportuna e ajustada, com clara 

economia de tempo e recursos, além de uma maior previsibilidade das decisões dela 

oriundas.
78

  

Afinado com a tendência de modernização do judiciário, almejando um verdadeiro 

acesso à justiça e reconhecendo que os velhos modos de atuar não conseguiriam novos 
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resultados, o CPC de 2015 institui os Negócios Jurídicos Processuais, e nessa onda 

renovatória, a PGFN publica portarias buscando regulamentar esse instituto em matéria 

tributária. 

 

3.3.2 Negócio Jurídico Processual em matéria tributária 

 

Ora, não seria esse neo instituto uma nova roupagem para o tão debatido instituto da 

transação tributária? Entende-se que transação tributária é espécie de Negócio Jurídico, um 

ato de natureza negocial,
79

 mas não se reveste das características de Negócio Jurídico 

Processual, que envolve matéria de direito processual, ou seja, procedimental, não adentrando 

no direito material tributário. 

Além disso, o NJP não é hipótese de extinção do crédito tributário, podendo 

inclusive ser proposto antes mesmo da instauração do litígio, diferindo da transação tributária 

que pressupõe conflito anterior instalado. 

Reafirma-se que os Negócios Jurídicos Processuais são possíveis, e não encontram 

óbice nos direitos indisponíveis, pois mesmo direitos materiais indisponíveis não impedem a 

celebração de convenções processuais, porquanto o direito em foco tem natureza processual, 

não implicando a disposição do direito material.
80

 

 Um acordo em relação ao procedimento não implica acordo acerca da resolução da 

demanda, ou seja, disputas a respeito dos direitos materiais não representam desacordo em 

todas as posições processuais, logo, a indisponibilidade do direito material não impede 

celebração de Negócio Jurídico Processual.
81

 

Então, pode a Fazenda Pública celebrar Negócios Jurídicos Processuais? 

Entende-se que sim, tendo em vista que restou demonstrado que a indisponibilidade 

do interesse público não é impedimento para a celebração destes negócios pela Fazenda 

Pública e em regra, o objeto desse instituto está mais atrelado ao direito processual, que 

independe da disponibilidade do interesse em questão. Isto é, o objeto do NJP tributário não é 

                                                             
79SILVA, Hendrick Pineiro da; RIBAS, Lídia Maria L. R. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA COMO ATO-

NEGÓCIO ADMINISTRATIVO: UMA PERSPECTIVA DE COLABORAÇÃO. Revista do Programa de 

Pós-graduação da UFC. V. 35. 1 Jan/Jun. 2015 Disponível em < 

http://periodicos.ufc.br/nomos/article/dowload/2078/2553> Acesso em 04 mar.2019.  p.169-170. 
80PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; VIDAL, Ludmilla Camacho Duarte. Primeiras reflexões sobre os 

impactos do novo CPC e da Lei de Mediação no compromisso de ajustamento de conduta. In: Revista de 

Processo, v.256. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p.338. Disponível em: < 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/
bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.256.17.PDF >. Acesso em: 15 fev. 2019 
81 Enunciado n. 135 do Fórum dos Processualistas Civis (FPPC). 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.256.17.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RPro_n.256.17.PDF


 
 

28 
 

o mérito da causa (relação jurídica material) que em tributário seria verdadeira transação com 

o crédito tributário, mas sim uma relação jurídica processual, envolvendo ônus, poderes, 

faculdades e deveres das partes em juízo.  

Isto posto, passa-se a debater sobre o Negócio Jurídico Processual em Matéria 

Tributária. Verifica-se a possibilidade de realização do NJP em matéria tributária, podendo 

esse instituto contribuir com a celeridade nos processos fazendários. Deve-se, então, conhecer 

seus limites de atuação. 

 

3.2.3 Limites e possibilidades do Negócio Jurídico Processual em matéria tributária 

 

Uma primeira limitação aos NJP é imposta pelas normas cogentes,
82

 logo, os 

Negócios Jurídicos Processuais, inclusive os tributários, não podem regular situações 

alcançadas pelas normas cogentes.
83

 Para além disso, e por óbvio, os NJP não podem suprimir 

normas constitucionais. Assim, resta vedado negociar sobre devido processo legal, isonomia, 

juiz natural, contraditório e ampla defesa, duplo grau de jurisdição, entre outros.
84

 

Configuram limitações aos NJP as condições de validade, sejam aquelas relativas a 

quaisquer negócios jurídicos (agente capaz, objeto lícito possível e determinado e forma 

prescrita e não defesa em lei)
85

, bem como as condições específicas para os negócios jurídicos 

qualificados como processuais, o que inclui os tributários, que decorrem do artigo 190 do 

CPC/15 (direito que admita autocomposição, proibição de inserções abusivas em contratos de 

adesão, ou manifesta situação de vulnerabilidade)
86

. Também confere limitação aos NJP, 

acordos que produzam efeitos não permitidos no ordenamento, ou seja, não é lícito negócios 

que violem regras de boa-fé, deveres de cooperação, probidade e lealdade processual.
87
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Quanto aos direitos que admitem autocomposição, foi debatido ao longo do texto que 

esses direitos podem albergar direitos disponíveis e indisponíveis. A negociação de que trata o 

artigo 190 impõe que somente pode ser realizada em causas que admitam autocomposição. 

Assim, o direito em litigio pode ser indisponível mas admitir autocomposição, como os 

direito coletivos e de alimentos, por esse motivo o texto legal fala em “direito que admite 

autocomposição” e não “direito indisponível”.
88

 Nota-se que o termo “autocomposição” foi 

pensado pelo legislador como forma de evitar uma limitação à celebração dos Negócios 

Processuais em razão da indisponibilidade do direito material.
89

 
90

  

Também não é possível um NJP que imponha uma situação de manifesta 

vulnerabilidade, desconfigurando o autorregramento de vontade que pressupõe o NJP, pela 

quebra da isonomia entre as partes. Desta forma, é limitação à celebração dos negócios 

processuais a vulnerabilidade econômica, jurídica (ausência de advogado)
91

 ou psicossocial, 

devendo ser analisada no caso concreto.
92

 

No caso de contratos de adesão, a inserção de cláusula abusiva deve ser limite aos 

Negócios Jurídicos também por interferir na perfeita manifestação de vontade e restar 

configurava verdadeira vulnerabilidade por abuso de direito, gerando um desequilíbrio que 

deve invalidar os NJP.
93

 
94
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São essas as limitações referentes aos NJP de forma geral, que também atingem os 

NJP tributários. Já em matéria tributária especificamente, por ser esse instituto ainda novo 

para esse ramo do direito, identificam-se as limitações dispostas nas portarias lançadas pela 

PGFN que regulamentam suas possibilidades e delimitam sua atuação.  

Quanto às possibilidades dos NJP em matéria tributária, abordaremos as portarias 

lançadas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que disciplinam esse instituto na seara 

tributária, especificando seu campo de atuação e determinando também algumas limitações. 

 Vislumbrando a possibilidade aberta a partir do CPC/15, a Procuradoria Geral da 

Fazenda Nacional demonstrou uma inclinação para os NJP, a partir da edição das portarias 

abaixo citadas. 

A PGFN começou a tratar sobre o NJP de forma institucional já em 2006, de forma 

incipiente, nas portarias 502/16
95

 e 985/16. Essa última previa as possibilidades de NJP 

envolvendo ações em que a Fazenda Pública é devedora e buscava a celebração desse negócio 

processual entre órgãos da Procuradoria e autoridades judiciárias para racionalizar e otimizar 

a atuação em demandas de massa. Limitava a celebração dos Negócios Processuais às 

matérias de direito e vedava, expressamente a celebração de NJP que implicasse na prática de 

ato não autorizado /vedado em lei ou que dispusesse sobre direito material ou transação, 

conciliação ou outro meio de autocomposição em matéria tributária.  Também era limitação 

aos NJP demandas cuja quantia devida pela Fazenda não ultrapassasse limite estabelecido 

pelo Ministério da Fazenda.
96

 

Mas essa portaria autorizava de forma genérica outras modalidades de NJP a ser 

celebrada por Procuradores-Regionais da Fazenda Nacional, disciplinando as matérias de 

acordo com as peculiaridades locais, objetivando otimização e racionalização da atuação. 

Em fevereiro de 2018 a PGFN lança a portaria nº 33/18, que em seu artigo 38 

instituiu:  
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%20texto%20compilado.pdf>. Acesso em: 01 Mar 2019. 
96 Portaria PGFN nº 985. Art. 9º. Fica autorizada a realização de negócios jurídicos processuais entre as 

unidades da PGFN e os Juizados Especiais Federais, objetivando a racionalização da atuação em demandas 

de massa, que versem exclusivamente sobre matéria de direito, prevendo-se a citação por Portaria do Juízo. 
Disponível em: < http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-

normas/PORTARIA%20No%20985.pdf. > Acesso em: 01 Mar 2019. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI295831,81042-O+negocio+juridico+processual+no+ambito+tributario
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI295831,81042-O+negocio+juridico+processual+no+ambito+tributario
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/Portaria%20502%20-%20texto%20compilado.pdf
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O Procurador da Fazenda Nacional poderá celebrar Negócio Jurídico 

Processual visando a recuperação dos débitos em tempo razoável ou 

obtenção de garantias em dinheiro, isoladamente ou em conjunto com bens 
idôneos a serem substituídos em prazo determinado, inclusive mediante 

penhora de faturamento, observado o procedimento disposto no regulamento 

expedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
97 

 

Essa portaria autoriza os procuradores a realizar Negócios Jurídicos Processuais, com 

vistas a uma melhor resolução dos conflitos, numa tentativa de ampliar o diálogo entre a 

Fazenda Nacional e os contribuintes, facilitar e desburocratizar a condução dos processos 

fiscais. Esse dispositivo permite essa convenção processual para recuperar débitos fiscais em 

tempo razoável, admitindo formas de adimplemento do crédito fiscal mediante o aceite de 

garantias em dinheiro, bens idôneos ou até mesmo penhora de faturamento.  

Vale lembrar que a Portaria PGFN 33/2018 cuida do oferecimento de garantia 

antecipada à execução fiscal e apresentação de pedidos de revisão de débitos inscritos em 

dívida ativa. 
98

 

Com foco nos NJP disciplinados pelo CPC/15, a PGFN avança e edita mais uma 

portaria, de número 360 em 13 de junho de 2018, a primeira específica sobre o tema, 

autorizando as modalidades específicas de Negócio Jurídico Processual no âmbito das 

Procuradorias da Fazenda Nacional.  

Trata-se de regulamento que formalmente dispõe sobre a celebração dos acordos em 

questões estritamente processuais, envolvendo o cumprimento de decisões judiciais, 

confecção ou conferência de cálculos, recursos (inclusive a desistência) e inclusão de crédito 

fiscal e FGTS em quadro geral de credores, observando os requisitos previstos no Código de 

Processo Civil, podendo inclusive abranger a fixação de calendário para o cumprimento dos 

atos processuais, ou seja, dispõe sobre as possibilidades de celebração dos NJP em matéria 

tributária. 

Ao mesmo passo que autoriza, também impõe as limitações ao NJP, vedando a 

aplicação do instituto quando extrapole os limites estabelecidos nos artigos 190 e 191 do 

CPC/15, quais sejam seus requisitos de validade. Não são admitidos os NJP tributários 

quando o cumprimento do acordo dependa de outro órgão, desde que não seja demonstrada a 

anuência deste órgão, que deve ser prévia, expressa e inequívoca. 

                                                             
97PGFN Portaria 33/2018. Disponível em: < 

http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=90028&visao=anotado>. Acesso em: 01 Mar 

2019. 
98MASCITTO, Andréia; BATTILANA, Leonardo Augusto Bellorio; CORRÊA, Bruno Lorette. Portaria PGFN 
742 é um grande avanço na relação Fisco-contribuinte. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2019-jan-

18/opiniao-portaria-pgfn-742-avanco-relacao-fisco-contribuinte >.  Acesso em 04 Mar. 2019. 

http://sijut2.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=90028&visao=anotado
https://www.conjur.com.br/2019-jan-18/opiniao-portaria-pgfn-742-avanco-relacao-fisco-contribuinte
https://www.conjur.com.br/2019-jan-18/opiniao-portaria-pgfn-742-avanco-relacao-fisco-contribuinte
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NJP tributário que preveja penalidade pecuniária não será admitido, bem como 

aqueles que ocasionem custos adicionais à União, exceto se os custos forem prévia e 

expressamente aprovados pela Procuradoria-Geral Adjunta competente. Ora, na tentativa de 

melhorar o diálogo entre fisco e contribuinte, na busca da consensualidade, não seria razoável 

propor multas ou penas pecuniárias, ou qualquer disposição que fosse na contramão da 

resolução mais benéfica do litígio. Também não seria inteligente instituir Negócio Processual 

que provocasse novos custos à Fazenda, visto que se busca a melhor forma de encerrar uma 

demanda com os menores custos para a União. 
99

 

Ainda enquanto limitação imposta aos NJP, proíbe-se o instituto quando envolver 

qualquer disposição de direito material, exceto os autorizados pelas portarias nº 502 e nº 985 

da PGFN.  

À época do lançamento desta portaria, o coordenador-geral de representação judicial 

da PGFN, Filipe Aguiar de Barros, afirmou que “não existirá renúncia de crédito, mas a 

possibilidade de moldar o processo para se buscar mais eficiência, que beneficiaria todos os 

lados, inclusive o Judiciário”.
100

 Complementou que a portaria não se refere a direito 

tributário material, e que os acordos só poderão envolver procedimentos processuais para 

cumprimento de uma obrigação.  E arremata: “Ainda é uma questão nova do CPC, 

especialmente em matéria tributária. Estamos dedicados a isso, mas é só um primeiro passo, 

ainda muito singelo”. 
101

  

Passados apenas dois meses, a Portaria PGFN nº 360 foi atualizada pela Portaria 

PGFN nº 515, de 20 de agosto de 2018 
102

, que incluiu como hipótese de NJP em matéria 

tributária os prazos processuais e a ordem de realização de atos processuais, inclusive em 

relação à produção de provas.
103

 Essa portaria autoriza a flexibilização de prazos processuais, 

e no tocante a alteração na ordem de atos processuais, exemplifica-se que a perícia poderia 

                                                             
99Portaria PGFN nº 360, de 13 de junho de 2018. Disponível em:< 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/arquivos/2018/portaria-360-2018.pdf/view>. Acesso em: 02 de mar. 

2019. 
100Notícias fiscais nº 3.879. Belo horizonte, 28 Ago. 2018. Disponível em: 

<http://www.bhauditores.com.br/Noticias_Fiscais/Arquivos/NF%203879.pdf.>. Acesso em 03 Mar. 2019. 
101Revista Consultor Jurídico, 14 de julho de 2018. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-jul-

14/portaria-autoria-pgfn-acordo-contribuintes >. Acesso em 03 mar. 2019. 
102Portaria PGFN nº 515 20 de agosto de 2018. Disponível em: < 

http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/arquivos/2018/portaria-515-2018-crj-pdf.pdf/view>. Acesso em: 03 

mar. 2019. 
103Disponível em:< https://www.pgfn.gov.br/noticias/2018/atualizada-a-portaria-que-autoriza-novas-hipoteses-

de-negocios-juridicos-processuais-1>. Acesso em 03 Mar. 2019. 
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ocorrer antes da contestação da Fazenda, o que facilitaria a possibilidade de não contestar por 

parte dos Procuradores.
104

 

Poderia ser exemplo de flexibilização dos prazos processuais a contagem de prazos 

em dias corridos (e simples)
105

 e o pedido de mais prazo pela Fazenda para melhor avaliar a 

situação do contribuinte antes da contestação
106

. A desnecessidade de intimação das partes 

com a definição da ordem de execução para a prática dos atos processuais também 

exemplifica hipótese de NJP permitido por essa nova portaria.
107

  

Numa clara decisão de melhor regulamentar os NJP em matéria tributária, a PGFN 

publica a Portaria PGFN nº 742, em dezembro de 2018, em que disciplina a possibilidade de 

Negócio Jurídico Processual em sede de execução fiscal
108

, prevendo, inclusive, agendamento 

de reuniões para negociação de propostas e contraproposta de cada parte. Os contribuintes 

poderão negociar condições de pagamento de débitos e oferecer garantias diretamente com a 

PGFN
109

, de acordo com o estabelecido na norma, porém, não envolverão desconto, apenas 

condições mais favoráveis para a quitação do débito.
110

 Logo,  com a viabilização deste 

diálogo entre Fazenda Pública e contribuintes no âmbito das execuções fiscais, será possível 

uma autocomposição de conflitos que poderiam se arrastar por muitos anos, gerando altos 

custos para as duas partes do litigio.
111

 

Trata-se de uma normatização que estabelece o formato do NJP tributário nas 

execuções fiscais, desde hipóteses de cabimentos e extinção, requisitos e autorização para 

                                                             
104 __Idem. 
105Enunciado 579 do Fórum Permanente dos Processualistas já entendia assim: “Admite-se o negócio processual 

que estabeleça a contagem dos prazos processuais em dias corridos.” 
106O Ceará foi o primeiro Estado a colocar a possibilidade em prática. A Procuradoria da Fazenda no Estado 

negociou com um contribuinte do setor de distribuição de alimentos a ampliação do tempo para contestação em 

ação ordinária que envolve R$ 14 milhões. O prazo nesse tipo de processo corresponde a 30 dias úteis, mas a 

Fazenda conseguiu fechar acordo para estendê-lo para quatro meses para que possa realizar uma análise mais 

detida e aprofundada dos cálculos apresentados pelo contribuinte, sobre os quais há divergência de valores 

estimados em R$ 8 milhões. Disponível em: < https://alfonsin.com.br/pgfn-amplia-possibilidades-de-negociao-

em-processos/>. Acesso em 02 mar.2019. 
107Disponível em: < https://gsga.com.br/negocio-juridico-processual-e-autorizado-no-ambito-da-pgfn/>. Acesso 
em 03 mar. 2019. 
108Portaria PGFN nº 742. Disponível em: < 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=97757>. Acesso em: 03 

mar. 2019. 
109
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celebrar o NJP bem como questão procedimental. É uma regulamentação bastante consistente, 

pois contempla vários aspectos desse instituto em matéria tributária. 

Ademais, a Fazenda Nacional e os contribuintes poderão negociar assuntos relativos 

a: i) calendarização da execução fiscal; ii) plano de amortização do débito fiscal; iii) 

aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias; e iv) modo de constrição ou 

alienação de bens.  

Inova a portaria ao possibilitar que essa negociação também se aplique aos devedores 

em recuperação judicial, que, por lei, não poderiam ingressar nesse regime sem a 

apresentação da certidão de regularidade fiscal.
112

 Porém, o Superior Tribunal de Justiça 

aceita alguns casos sem a certidão, o que levou a PGFN a autorizar a negociação direta com 

esses contribuintes.
113

   

Além das condições para se realizar o negócio jurídico, o texto prevê as situações em 

que poderá ser rescindido, como falta de pagamento de duas amortizações mensais, 

deterioração, depreciação e perecimento de bens dados em garantia, decretação de falência, 

constatação pela PGFN de atos de esvaziamento patrimonial, entre outros. 

Saliente-se que essa portaria vedou expressamente qualquer Negócio Jurídico 

Processual que reduza o montante dos créditos inscritos ou implique renúncia de garantias e 

privilégios do crédito tributário. 

Em entrevista ao Jornal Valor Econômico, declara o Coordenador geral de 

estratégias de recuperação de créditos da PGFN, Daniel de Saboia Xavier: “A lógica é não 

matar a galinha para colher os ovos”, disse em referência à prática de penhorar sede de 

empresas devido impossibilidade de negociar e parcelar a dívida. Acrescentou que, por vezes, 

recuperavam apenas parte da dívida, porque a forma de cobrança “acabava matando o 

negócio”. E declara: “o objetivo do negócio jurídico processual é tentar atender interesses da 

Fazenda e dos contribuintes”. Segundo o coordenador, a negociação vai depender do perfil do 

                                                             
112OLIVON, Beatriz. Contribuintes podem negociar dívidas com a Fazenda Nacional. Valor Econômico. 02 jan. 
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contribuinte, “Devedor contumaz, que só protela o pagamento, não vai conseguir fazer esse 

tipo de acordo”, conclui.
114

 

Atente-se, porém, que esta última portaria merece considerações acerca de alguns 

dispositivos que parecem desnaturar a essência do Negócio Jurídico Processual. Em seu artigo 

2º, a celebração do Negócio Processual está condicionada ao interesse da Fazenda Pública, de 

acordo com os critérios de capacidade econômica-financeira do devedor, o perfil da dívida e a 

peculiaridade do caso concreto, ou seja, a Fazenda faz um juízo de valor prévio à negociação.  

O artigo 3º, com inúmeras condições para celebração do NJP, assemelha-se a um 

contrato de adesão, além de poder exigir a confissão irrevogável e irretratável dos débitos 

inseridos no termo do negócio processual.  

Outro dispositivo polêmico seria o inciso IV do artigo 4º, em que faz parte do 

requerimento para celebração do negócio jurídico processual tributário a relação dos bens 

particulares dos controladores, administradores, gestores e representantes legais do sujeito 

passivo, exigência estranha ao NJP que deve limitar-se às partes, não atingindo terceiros.
115

 

Para além dessa limitação, os débitos de uma pessoa jurídica apenas atingem terceiros se 

comprovadas as hipóteses previstas nos artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional, o 

que, a princípio, não parece o caso.  

Mesmo assim, por todo o exposto, evidencia-se que a PGFN buscou, com a edição de 

todas essas portarias, regulamentar o instituto que se apresenta como instrumento de 

autocomposição de interesses no intuito de mudar a forma de litigância tributária, ao mesmo 

tempo que delimitou as possibilidades e limites dos Negócios Jurídicos Processuais em 

matéria tributária. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compilando todo o exposto quanto as possibilidades e limitações em relação ao 

Negócio Jurídico Processual em matéria tributária, conclui-se pela sua possibilidade, mesmo 

em matérias que envolvam direitos indisponíveis, girando em torno do direito processual, 

                                                             
114OLIVON, Beatriz. Contribuintes podem negociar dívidas com a Fazenda Nacional. Valor Econômico. 02 jan. 

2019. Disponível em: < https://www.valor.com.br/legislacao/6045827/contribuintes-podem-negociar-dividas-
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buscando autocomposição pelas partes dos procedimentos envolvendo a demanda fiscal, com 

vistas à uma contenda mais justa, célere e eficaz.  

Assim, foram identificadas as seguintes limitações ao NJP em matéria tributária: 

autocomposição que atinja normas cogentes, portanto não são permitidas convenções 

processuais que versem sobre devido processo legal, duplo grau de jurisdição, isonomia, juiz 

natural, contraditório, ou ainda que suprimam normas constitucionais. 

Também restringem os Negócios Jurídicos Processuais em matéria tributária todas as 

condições de validade dos negócios jurídicos, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, 

possível e forma prescrita e não defesa em lei. Cumpre destacar ainda, que acordos que 

violem a boa-fé, dever de cooperação e probidade bem como lealdade processual devem ser 

invalidados.  

No tocante as limitações impostas aos NJP, identificam-se proibições decorrentes da 

previsão legal do artigo 190 do CPC/15, que veda a celebração desse instituto em casos de 

vulnerabilidade de uma das partes, seja econômica, jurídica ou psicossocial, pois rompe com a 

lógica do autorregramento das partes, já que não garante a isonomia no momento da 

celebração da convenção processual. Ainda em virtude das limitações impostas pela referida 

clausula geral de Negócios Processuais, a inserção de cláusula abusiva em contratos de adesão 

também é impedimento para a celebração deste instituto, por desconfigurar um pressuposto do 

Negócio Jurídico Processual que é a autonomia da vontade. Determina também esse 

dispositivo legal, que o instituto NJP limita-se aos direitos que admitem autocomposição. 

Pois bem, superados essas limitações de cunho mais geral, extraiu-se das portarias da 

PGFN, algumas restrições específicas aos NJP tributários. 

São restrições impostas pela portaria PGFN nº 985: nos casos em que a Fazenda 

Pública é executada, restringem-se os NJP apenas para as demandas em que o valor envolvido 

na execução exceda o limite estabelecido pelo Ministério da Fazenda para a atuação ou não da 

PGFN, ou seja, se o valor envolvido for inferior ao determinado pelo Ministério da Fazenda, 

não poderá ser celebrado o NJP. Veda-se ainda, NJP que implique em ato não autorizado em 

lei ou que disponha sobre direito material ou ainda importe em transação, conciliação ou outro 

meio autocompositivo em matéria tributária. 

Em relação à portaria nº 360 da PGFN, fica vedada a celebração de NJP que preveja 

penalidade pecuniária, que gere custos adicionais à União, ou ainda que imponha o 

cumprimento deste negócio jurídico processual por outro órgão sem que exista anuência 

prévia, expressa e inequívoca. Além disso, não será permitida a celebração desse instituto se 
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envolver qualquer disposição de direito material por parte da União, mantendo ressalvadas 

hipóteses das portarias 502 e 985 da mesma Procuradoria ou que extrapole os limites dos 

artigos 190 já especificados acima, e do artigo 191 do CPC/15, este último que trata da 

fixação de calendário para a prática de atos processuais. 

Aparecem ainda limitações derivadas da portaria da PGFN de nº 742, essa 

disciplinando de maneira consistente os NJP em sede de execução fiscal, em que proíbe 

expressamente qualquer Negócio Jurídico Processual que reduza o montante dos créditos 

inscritos ou implique renúncia de garantias e privilégios do crédito tributário. Essa portaria 

também impõem condicionantes para a celebração do NJP que se assemelham à limitações ao 

instituto, visto que, baseado no perfil do devedor, da dívida, nas possíveis garantias, 

imposição de obrigações ou meios para fiscalização, tudo isso será observado para definir ou 

não o interesse da Fazenda Pública em fechar um NJP tributário com o contribuinte. 

No entanto, para além dessas limitações, houve um avanço ao ser apresentado pelas 

portarias possibilidades de celebração dos NJP em matéria tributária, como a recomendação 

de celebrar NJP quanto à intimação por lote de temas, racionalizando a atuação em demandas 

de massa, numa relação entre a Fazenda Pública e o Judiciário, ou ainda a possibilidade dos 

Procuradores-regionais  negociarem de acordo com as peculiaridades de cada local, tudo isso 

conforme portaria nº 502  e 985 da PGFN respectivamente. 

Inserindo o NJP na relação Fisco-contribuinte, a portaria da PGFN nº 360 disciplina 

expressamente as modalidade do instituto, que podem ser realizados no que diz respeito a: i) 

cumprimento de decisões judiciais; ii)confecção ou conferência de cálculos; recursos 

(inclusive desistência); iii)a forma de inclusão do crédito fiscal e FGTS no quadro de credores 

e iv) fixação de calendário processual . Portaria 515 da mesma procuradoria inclui: v) prazos 

processuais e vi) ordem de realização dos atos processuais como outras possibilidades de NJP 

tributário. 

Portaria 33/2018 PGFN autoriza Procuradores da Fazenda Nacional a celebrar NJP 

para recuperação de débitos, ou obter garantias em dinheiro, bens idôneos e penhora de 

faturamento, o que entendemos como uma das últimas medidas a serem tomadas, quando 

todas as outras fracassassem. 

E, por fim, são possibilidades de NJP tributário em sede de execução fiscal, 

determinado pela portaria 742, PGFN de dezembro de 2018: i) calendarização da execução 

fiscal; ii) plano de amortização do débito fiscal; iii) aceitação, avaliação, substituição e 

liberação de garantias; e iv) modo de constrição ou alienação de bens. 
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Desta forma, listou-se limitações e possiblidades de aplicação do instituto do 

Negócio Jurídico Processual em matéria tributária, entendendo que esse não é um rol 

exaustivo, pois em cada portaria editada pode vir a ser regulamentada nova hipótese de NJP 

envolvendo a matéria tributária. Cumpre evidenciar, no entanto, que se trata de uma tendência 

de consensualidade que vem se afirmando no processo civil e deve avançar para as matérias 

tributárias, a fim de ver o princípio da eficiência instituído, o interesse público envolvido na 

arrecadação tributária garantido e a relação fisco-contribuinte fortalecida por um viés mais 

cooperativo, e menos contencioso. 
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execução fiscal, para fins de equacionamento de 

débitos inscritos em dívida ativa da União, e dá 

outras providências. 

 

 

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso das atribuições que lhe 

conferem o caput e incisos XIII e XVIII do art. 82 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional - PGFN, aprovado pela Portaria nº. 36, de 24 de janeiro de 2014, do Ministro de 

Estado da Fazenda, resolve: 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º. Esta Portaria estabelece os critérios para celebração de Negócio Jurídico 

Processual (NJP) no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para fins de 

equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União. 

§ 1º. É vedada a celebração de NJP que reduza o montante dos créditos inscritos ou 

implique renuncia às garantias e privilégios do crédito tributário. 

§ 2º. Observado o disposto nesta Portaria, o Negócio Jurídico Processual para 

equacionamento de débitos inscritos em dívida ativa da União poderá versar sobre: 

I - calendarização da execução fiscal; 

II - plano de amortização do débito fiscal; 

III - aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias; 

IV - modo de constrição ou alienação de bens. 

§ 3º. O disposto nesta Portaria se aplica aos devedores em recuperação judicial. 

Art. 2º. Sem prejuízo do disposto no art. 6º, a celebração de NJP está condicionada à 

demonstração de interesse da Fazenda Nacional, considerando os seguintes critérios: 

I - vinculação à capacidade econômico-financeira do devedor, ao perfil da Dívida e às 

peculiaridades do caso em concreto; 

II - previsão de prazo certo para liquidação das dívidas, quando for o caso, ou 

concretização de garantias e demais condições do negócio; 

III - imposição de obrigações ou meios indiretos que facilitem ou otimizem a fiscalização ou 

acompanhamento do cumprimento das condições do acordo. 

Parágrafo único. A PGFN poderá exigir a celebração de escritura pública de hipoteca ou 

penhor sobre os bens que comporão as garantias do NJP. 

Art. 3º. Sem prejuízo da previsão de outras obrigações decorrentes das peculiaridades do 

caso concreto, o NJP que objetive estabelecer plano de amortização do débito fiscal deverá prever, 

cumulativa ou alternativamente, as seguintes condições: 

I - confissão irrevogável e irretratável dos débitos inseridos no NJP, renovada a cada 

pagamento periódico; 

II - oferecimento de depósito em dinheiro de parcela dos débitos inscritos; 

III - oferecimento de outras garantias idôneas, desde que observada a ordem do art. 11 da 

Lei nº 6.830, de 22 de novembro de 1980, se não houver compromisso de gradual substituição por 

depósito em dinheiro, em prazo certo; 

IV - quitação de parcela dos débitos inscritos em dívida ativa da União, ajuizados ou não; 

V - constrição de parcela sobre faturamento mensal ou de recebíveis futuros; 

VI - compromisso de garantir ou parcelar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, débitos 

inscritos em dívida ativa após a celebração do NJP; 

VII - rescisão em hipótese de superveniência de falência ou outro mecanismo de liquidação 

judicial ou extrajudicial; 

VIII - apresentação de garantia fidejussória dos administradores da pessoa jurídica 

devedora, independentemente da apresentação de outras garantias 
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IX - prazo de vigência não superior a 120 (cento e vinte) meses, salvo autorização 

expressa da Coordenação-Geral de Estratégias de Recuperação de Créditos; 

X - modificação da competência relativa para reunião dos processos no juízo prevento; 

XI - condição resolutória a ulterior homologação judicial, quando for o caso, observado o 

disposto no art. 11. 

§ 1º. Tratando-se de devedor excluído de qualquer modalidade de parcelamento 

administrado pela PGFN, o valor mínimo das amortizações mensais não poderá ser inferior à última 

parcela paga quando ativo o parcelamento, atualizada pelos mesmos índices de correção do débito 

inscrito. 

§ 2º. Para incluir débitos inscritos e não ajuizados no NJP, o requerente deverá concordar 

expressamente com o ajuizamento da execução fiscal correspondente. 

§ 3º. Não havendo concordância com o ajuizamento da execução fiscal, nos termos do 

parágrafo anterior, o requerente deverá efetuar o parcelamento dos débitos não ajuizados. 

§ 4º. Sem prejuízo da legislação aplicável aos débitos negociados, a celebração de NJP 

que objetive estabelecer plano de amortização do débito fiscal não suspende a exigibilidade dos 

créditos inscritos em dívida ativa da União. 

§ 5º. A concessão de certidão negativa de débito ou de certidão positiva com efeito de 

negativa fica condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 205 e 206 da Lei nº 

5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional). 

CAPITULO II 

DO PROCEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE NJP 

Art. 4º. O devedor poderá solicitar a celebração de NJP, observados os procedimentos 

descritos nesta Portaria. 

Parágrafo único. O requerimento deverá conter, conforme o caso: 

I - a qualificação completa do requerente e de seus administradores; 

II - as informações relativas à atual situação econômico-financeira da Pessoa Jurídica; 

III - a relação de bens e direitos de propriedade do requerente, com a respectiva 

localização destinação e valor atual e de mercado; 

IV - relação dos bens particulares dos controladores, administradores, gestores e 

representantes legais do sujeito passivo e o respectivo instrumento, discriminando a data de sua 

aquisição, o seu valor atual estimado e a existência de algum ônus, encargo ou restrição de penhora 

ou alienação, legal ou convencional, neste último caso com a indicação da data de sua constituição e 

da pessoa a quem ele favorece; 

V - declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante o plano de 

amortização, não alienará bens ou direitos sem proceder à devida comunicação à Fazenda Nacional; 

VI - indicação dos débitos que deseja incluir no negócio jurídico, com o respectivo plano de 

amortização; 

VII - proposta para equacionamento do passivo fiscal inscrito, observado o disposto nos 

arts. 3º e 4º desta Portaria; 

VIII - relação de bens e direitos que comporão as garantias do NJP, inclusive de terceiros, 

observado o disposto nos arts. 9º e 10 da Portaria PGFN nº 33/2018; 

Art. 5º. A proposta de Negócio Jurídico Processual será analisada: 

I - pela unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do domicílio do devedor, nos 

casos de NJP que objetive estabelecer plano de amortização do débito fiscal; 

II - pela unidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional responsável pelo 

acompanhamento das execuções fiscais ajuizadas, nos demais casos. 

Parágrafo único. Havendo indicação de débitos cujas execuções fiscais são de 

responsabilidade de outra unidade da PGFN, a unidade recebedora deverá encaminhar a proposta de 

NJP à unidade competente. 
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Art. 6º. Recebido o requerimento, a unidade da PGFN deverá: 

I - analisar o atual estágio das execuções fiscais movidas contra o devedor e a existência 

de exceção, embargos ou qualquer outra ação proposta contra o crédito; 

II - verificar a existência de garantias já penhoradas em execuções fiscais movidas pela 

PGFN, o valor e a data a da avaliação oficial e se houve tentativa de alienação judicial dos bens 

penhorados; 

III - verificar a existência de garantias ofertadas em parcelamentos administrados pela 

PGFN, ainda que já extintos por pagamento ou rescindidos por descumprimento das obrigações; 

IV - verificar a existência de débitos não ajuizados ou pendentes de inscrição em dívida 

ativa da União; 

V - analisar o histórico fiscal do devedor, especialmente a concessão de parcelamentos 

anteriores, ordinários ou especiais, eventuais ocorrências de fraude, inclusive à execução fiscal, ou 

quaisquer outras hipóteses de infração à legislação com o propósito de frustrar a recuperação dos 

créditos devidos; 

VI - analisar a aderência da proposta apresentada à atual situação econômico-fiscal do 

devedor e suas projeções de geração de resultados, podendo, se for o caso, solicitar documentos e 

informações complementares. 

Art. 7º. Para celebração do NJP, poderão ser agendadas reuniões para discussão da 

proposta do devedor ou apresentação de contraproposta da PGFN, nas quais participarão, respeitada 

a abrangência territorial: 

I - o Procurador-Regional, o Procurador-Chefe da Dívida Ativa, o Procurador-Chefe ou o 

Procurador-Seccional, tratando-se de acordo celebrado perante a unidade Regional, Estadual ou 

Seccional, ou outro procurador por estes designado; 

II - o administrador, o procurador ou o representante legal da pessoa jurídica requerente, 

esse último munido de procuração com poderes específicos. 

Art. 8º. A fim de averiguar a concreta situação operacional e patrimonial do requerente, a 

chefia da unidade da PGFN responsável pela análise do NJP poderá designar procurador da 

Fazenda Nacional para coordenar inspeção no estabelecimento comercial, industrial ou profissional 

do devedor. 

Parágrafo único. O devedor requerente será comunicado da inspeção pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

Art. 9º. Havendo aceitação da proposta feita pelo devedor ou da contraproposta 

apresentada pela PGFN, a unidade responsável deverá redigir o NJP, contendo a qualificação das 

partes, as cláusulas e condições gerais do acordo, os débitos envolvidos com indicação das 

respectivas execuções fiscais e os juízos de tramitação, o prazo para cumprimento, a descrição 

detalhada das garantias apresentadas e as consequências em caso de descumprimento. 

CAPITULO III 

DA AUTORIZAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL E DAS 

HIPÓTESES DE EXTINÇÃO 

Art. 10. O NJP que objetive estabelecer plano de amortização do débito fiscal deverá ser 

previamente autorizado pelo Procurador-Chefe de Dívida Ativa da respectiva Procuradoria-Regional 

e, quando envolver débitos de valor consolidado igual ou superior a R$ 50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de reais), pela Coordenação-Geral de Estratégias da Recuperação de Créditos. 

§ 1º. As demais modalidades de NJP devem ser previamente autorizadas pelo Procurador-

Chefe da Dívida Ativa na Região, pelo Procurador-Chefe ou pelo Procurador-Seccional, tratando-se 

de acordo celebrado perante a unidade Regional, Estadual ou Seccional. 

§ 2º. Havendo débitos distribuídos em unidades de regiões diversas, o NJP deverá ser 

autorizado pelos respectivos Procuradores-Chefe de Dívida Ativa. 
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§ 3º. Em qualquer caso, havendo débitos distribuídos em unidades distintas da mesma 

região, o NJP deverá ser previamente autorizado pelo Procurador-Chefe de Dívida Ativa da 

respectiva Procuradoria-Regional. 

Art. 11. Autorizada a celebração do NJP, a unidade da PGFN deverá formalizar, quando for 

o caso, o pedido de homologação judicial nos autos da execução fiscal, cumulado com requerimento 

de suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 

(Código de Processo Civil). 

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

execução fiscal contra o mesmo devedor, o Procurador da Fazenda Nacional deverá requerer a 

reunião dos processos no juízo prevento, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 

1980, ou de eventual cláusula de modificação da competência territorial prevista no NJP. 

§ 2º. Não sendo admitida a reunião das execuções fiscais no juízo prevento, deverá ser 

formalizado pedido de homologação judicial em cada juízo no qual tramitam execuções contra o 

devedor, observado o disposto no caput deste artigo. 

§ 3º. O NJP produzirá efeitos enquanto pendente de homologação judicial, devendo o 

requerente promover as medidas necessárias ao seu integral cumprimento. 

Art. 12. Implicará rescisão do NJP: 

I - a falta de pagamento de 2 (duas) amortizações mensais, consecutivas ou não, quando o 

NJP tiver por objeto estabelecer plano de amortização do débito fiscal; 

II - a constatação, pela PGFN, de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do 

sujeito passivo; 

III - a decretação da falência ou de outro mecanismo de liquidação judicial ou extrajudicial; 

IV - a concessão de medida cautelar em desfavor da parte devedora, nos termos da Lei nº 

8.397, de 6 de janeiro de 1992; 

V - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 

VI - o descumprimento ou o cumprimento irregular das demais cláusulas estipuladas no 

NJP; 

VII - a não homologação judicial, quando for o caso; 

VIII - a deterioração, a depreciação e o perecimento de bens incluídos no acordo para fins 

de garantia, caso não haja o seu reforço ou a sua substituição, no prazo de 30 (dias), após a devida 

intimação. 

§ 1º As amortizações pagas com até 30 (trinta) dias de atraso não configurarão 

inadimplência para fins do inciso I do caput deste artigo. 

§ 2º. O desfazimento do NJP não implicará a liberação das garantias dadas para assegurar 

o crédito. 

§ 3º. Nas hipóteses dos incisos I, II e VI, o devedor será previamente notificado para sanar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a situação ensejadora de rescisão do NJP. 

§ 4º. Rescindido o NJP, deverá o Procurador responsável comunicar ao juízo o 

desfazimento do acordo e pleitear a retomada do curso do processo, com a execução das garantias 

prestadas e prática dos demais atos executórios do crédito. 

Art. 13. As unidades descentralizadas encaminharão à Coordenação-Geral de Estratégias 

de Recuperação de Créditos, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da assinatura, cópia dos 

NJPs celebrados. 

Art. 14. Compete às Procuradorias-Regionais editar os atos complementares para fiel 

execução do disposto nesta Portaria. 

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação-Geral de Estratégias da 

Recuperação de Créditos. 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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