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Limitações identificadas no contexto atual

Relacionamento entre contribuinte e
administração tributária marcado pelo
conflito;
Complexidade tributária induz ao
excesso de litígios, com o
congestionamento da Justiça e do CARF;
Ausência de mecanismos que permitam
alternativas para negociar os débitos de
difícil recuperação.

Necessidade de
regulamentação do art.
171 do CTN: transação
fiscal (pendente há mais
de 50 anos)
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Novo cenário com a transação tributária

Novo paradigma no relacionamento Fisco x
Contribuinte baseado na cooperação e soluções
consensuais de litígios, com redução de custos;
Alternativa fiscalmente justa à anterior prática
de concessão reiterada de parcelamentos
especiais (“REFIS”)
Concessão de benefícios fiscais apenas nos
casos de comprovada necessidade e mediante
avaliação individual da capacidade contributiva
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Transação
tributária
(premissas
gerais)

- Duas modalidades: 1 - Transação na cobrança da
dívida ativa; e 2 – Transação no contencioso
tributário
- A transação deverá atender ao interesse público
e observar os princípios da isonomia, da
capacidade contributiva, da transparência, da
moralidade, da razoável duração dos processos e
da eficiência e, resguardadas as informações
protegidas por sigilo, o princípio da publicidade
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Transação da
dívida ativa
da União
(premissas)

Créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação
inscritos em dívida ativa da União

+
I - ausência de prática de fraude ou de concorrência desleal;
II - reconhecimento expresso da dívida pelo devedor;
III - não alienar bens ou direitos sem prévia comunicação ao
fisco, quando exigido por lei.
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Transação da
dívida ativa
da União
(condições)

Descontos de até 50% sobre o total da dívida, que
pode aumentar para até 70% no caso de pessoas
físicas, micro ou pequenas empresas;
Pagamento em até 84 meses, que pode aumentar para
100 meses no caso de micro ou pequena empresa;
Possibilidade de concessão de moratória –
carência para início dos pagamentos.
Pode alcançar 1,9 milhão de devedores, cujos débitos
superam R$ 1,4 trilhão.
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Transação da
dívida ativa
da União
(limites)

As reduções ocorrem sobre as parcelas
acessórias da dívida (juros, multas, encargos),
não atingindo o valor do principal;
Não abrange multas criminais nem multas
decorrentes de fraudes fiscais.
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Transação no
contencioso
tributário
(premissas)

+
Controvérsias
jurídicas relevantes e
disseminadas

Sempre envolve
concessões recíprocas
entre as partes
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Transação no
contencioso
tributário
(condições)

Edital poderá prever descontos e prazo de até
84 meses para pagamento;
Abrange o contencioso administrativo
e o judicial;
Reduz substancialmente os custos do litígio;
Pode encerrar centenas de milhares de processos,
envolvendo a um montante superior a R$ 600 bilhões no
CARF e R$ 40 bilhões garantidos por seguro e caução.
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Transação no
contencioso
tributário
(limites)

Necessariamente por Edital (modalidade por adesão), que
preverá as teses abrangidas e as
condições para adesão;
Não pode contrariar decisão judicial definitiva;
Não autoriza restituição de valores já
pagos ou compensados.
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• O Direito tributário deve se reger por alguns princípios:
• Neutralidade: a tributação NÃO deve causar distorções no setor
econômico, donde a receita tributária é extraída. NÃO pode provocar
desequilíbrio na livre concorrência empresarial.
• Equidade vertical: Exige que se dê tratamento desigual para desiguais;
• Equidade horizontal: exige que se dê igual tratamento para iguais;
• Benefícios: tributo justo é aquele que cada contribuinte paga ao Estado
um valor relacionado com os benefícios que recebe do governo
(Doutrina Moderna);
• Capacidade contributiva: sempre que possível, os impostos terão
caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte.
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- OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
TRIBUTÁRIOS
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• Os princípios constitucionais tributários estabelecem as regras segundo as
quais a tributação será realizada, estabelecem os requisitos mínimos para o
exercício da tributação pelos entes públicos e esses princípios constitucionais
tributários, ao estabelecerem essas regras, ao estabelecerem esses requisitos
mínimos, visam à realização de dois valores.
• Princípios que tem por objetivo realizar o valor certeza (segurança) na
tributação.
• Princípios que visam realizar o valor justiça na tributação.
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• Princípios que realizam a certeza, a segurança jurídica na
tributação:
• Legalidade
• Não surpresa: Anterioridade da lei tributária
• Irretroatividade da lei tributária
• Princípio da transparência fiscal
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• Princípios que visam realizar o valor justiça (justiça fiscal) são:
• Isonomia (princípio da igualdade, diretamente relacionado com a justiça fiscal)
• Não-confisco (a tributação não pode ser tão onerosa a ponto de acabar com o patrimônio do
particular)
• Capacidade contributiva (um dos mais importantes): Prevista no art. 150, §1 da CRFB/88. Trata-se de
instrumento de solidificação da Igualdade Tributária. Opera como limite e graduação da obrigação de
pagar tributo. A doutrina aponta duas perspectivai) objetiva ou absoluta – leva em consideração as
manifestações de riqueza do fato tributável e (ii) subjetiva ou relativa – tem em conta as
particularidades de cada sujeito passivo.
• s: (- As formas de concretização do princípio da capacidade contributiva, segundo a doutrina são: (i)
imunidades tributárias; (ii) isenções; (iii) seletividade e (iv) progressividade das alíquotas.
• Não-cumulatividade (que é um princípio aplicável a alguns tributos: ICMS, IPI e a algumas
contribuições).
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•Obs. Caso prático. 2020
•Isenção. Doenças Graves. Atividade?
Isonomia
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•O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê que
as pessoas portadoras de neoplasia maligna
ou outras doenças graves e que estejam na
inatividade não pagarão imposto de renda
sobre os rendimentos recebidos a título de
aposentadoria, pensão ou reforma.
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• O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras de neoplasia maligna ou outras
doenças graves e que estejam na inatividade não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos a título de aposentadoria, pensão ou reforma.
• Essa isenção é devida apenas às pessoas que recebem aposentadoria, pensão ou reforma e não é
possível que o Poder Judiciário estenda o benefício aos trabalhadores que estão em atividade.
• Os juízes e Tribunais não podem, mesmo a pretexto de estabelecer tratamento isonômico, conceder
isenção tributária em favor daqueles não contemplados pelo favor legal, porque isso equivaleria, em
última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo.
• A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício
tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou
reforma.
• STF. Plenário. ADI 6025, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 20/04/2020 (Info 983 – clipping).
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• Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no
inciso XIV do artigo 6º da Lei nº 7.713/88 (seja na redação
da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos
rendimentos de portador de moléstia grave que se
encontre no exercício de atividade laboral.
• STJ. 1ª Seção. REsp 1814919-DF, Rel. Min. Og Fernandes,
julgado em 24/06/2020 (Recurso Repetitivo – Tema 1037)
(Info 676).
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•Princípios vinculados à forma federativa de Estado
são:
–Liberdade de tráfego
–Uniformidade geográfica
–Não discriminação em razão da procedência ou destino
–Territorialidade das leis.
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