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RESUMO 
 

As relações entre a Administração Pública e os cidadãos modificaram-se radicalmente ao 

longo das últimas décadas. Essa transformação também se reflete no âmbito do Direito 

Tributário. A administração tributária tem buscado adotar formas consensuais de 

prevenção ou solução de conflitos, pois o recurso ao Poder Judiciário demonstra 

morosidade e o prolongamento das demandas inevitavelmente traduz prejuízos para as 

partes envolvidas. O presente estudo enfoca o fenômeno dos contratos fiscais, assim 

entendidos os acordos firmados entre o Fisco e o contribuinte para a solução de problemas 

controversos envolvidos no processo de apuração e determinação da obrigação tributária. 

Analisam-se os limites à adoção de formas consensuais em matéria tributária, enfocando 

seu enquadramento com relação aos princípios da legalidade, tipicidade, igualdade, 

capacidade contributiva e especialmente da indisponibilidade do crédito tributário. 

Estudam-se os fenômenos da discricionariedade e concessão de margens de apreciação, 

uma vez que eles fundamentam a autonomia contratual da Administração Pública. São 

enfocados exemplos específicos de conceitos indeterminados, cláusulas gerais e outras 

formas de livre atuação administrativa em Direito Tributário. Considerando que contratos 

fiscais remete a um gênero, uma categoria superior que congrega diferentes formas de 

atuação pactuada da Administração Pública, apresenta-se sua conceituação e detalhes das 

suas características essenciais. São examinadas também as principais teorias para 

identificação da natureza jurídica específicas dos contratos fiscais, em torno das figuras de 

contrato ou ato administrativo. Enfocam-se ainda os principais fatores envolvidos na 

formação de tais contratos, bem como limites para sua revisão e anulação. São ressaltados 

detalhes específicos do papel da vontade do contribuinte nesse processo. Por último faz-se 

análise circunstanciadas das características de cinco espécies de contratos fiscais do Direito 

Tributário Brasileiro: acordos de fixação, regimes de quantificação padronizada dos 

tributos, soluções de consulta, contratos de isenção e transações em sentido estrito. 

 

Palavras-chaves: 1. Direito tributário – Contrato fiscal. 2. Contrato fiscal. 3. Obrigação 
tributária. 4. Lançamento tributário – Vinculação. 5. Conceitos indeterminados - 
Discricionariedade. 6. Administração fiscal. 7. Contrato administrativo – Direito tributário. 
8. Ato administrativo – Direito tributário. 
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SUMMARY 
 

The relationship between public administration and citizens have changed radically over 

the past decades. This transformation is also reflected in the Tax Law. The tax 

administration has sought to adopt consensual ways of preventing or resolving conflicts, 

since the recourse to the judiciary demonstrates delays and prolongation of the demands 

inevitably translates into losses for the parties involved. This study focuses on the 

phenomenon of tax contracts, understood as the agreements between the IRS and the 

taxpayer to resolve controversial issues involved in the assessment and calculation of the 

tax liability. It examines the limits to the adoption of consensus regarding tax forms, 

focusing its framework with regard to the principles of legality, typicality, equality, ability 

to pay and especially the unavailability of the tax credit. We study the phenomena of 

discretion and margins of appreciation, since they underlie the contractual autonomy of the 

Public Administration. Particular attention is given to specific examples of indeterminate 

concepts, general clauses and other forms of administrative freedom of action in Tax Law. 

Whereas tax contracts is an expression that refers to a genre, a higher category that 

combines different forms of action agreed Public Administration, this study presents its 

concept and details of their essential characteristics. Also examined are the main theories 

to identify the specific legal nature of contracts tax, around the figures of contract or 

administrative act. Focus is still the main factors involved in the formation of such 

contracts, as well as limits for your review and annulment. It highlights specific details of 

the role of the will of the taxpayer in this process. Finally this study presents a detailed 

analysis of the characteristics of five species of contracts of the Brazilian Tax Law: 

agreements for the fixation of vagueness, contracts for standardized quantification of taxes, 

tax rulings, exemption contracts and transactions. 

 

Keywords: 1. Tax Law - Tax Agreement. 2. Tax agreement. 3. Tax obligation. 4. Tax 
assessment - Bindingness. 5. Indeterminate concepts - Discretion. 6. Tax administration. 
7. Administrative Contract - Tax law. 8. Administrative act - Tax Law 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG 
 

Die Beziehungen zwischen der öffentlichen Verwaltung und die Bürger haben sich radikal 
in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Diese Transformation wird auch im Steuerrecht 
wider. Die Steuerverwaltung hat versucht, einvernehmliche Möglichkeiten der 
Vermeidung oder Lösung von Konflikten erlassen, da der Rückgriff auf die Justiz zeigt 
Verzögerungen und Verlängerung der Anforderungen zwangsläufig führt zu Verlusten für 
die beteiligten Parteien. Diese Studie konzentriert sich auf das Phänomen der steuerlichen 
Verträge, verstanden die bindliche Verständigungen zwischen der Finanzverwaltung und 
den Steuerzahler zu kontroversen Themen in der Steuerfestsetzung- und 
Erhebungsverfahren einbezogen zu lösen. Untersucht wird die Grenzen der 
Verabschiedung der Konsens über Steuersachverhalt und Rechtsfragen, konzentriert seine 
Rahmenbedingungen im Hinblick auf die Grundsätze der Rechtmäßigkeit, Typizität, 
Gleichheit, Zahlungsfähigkeit und insbesondere die Nichtverfügbarkeit der 
Steuergutschrift. Wir untersuchen die Phänomene des Ermessens und 
Entscheidungsspielräume, da sie die Vertragsfreiheit der öffentlichen Verwaltung 
unterliegen. Auf konkrete Beispiele für unbestimmte Begriffe, Generalklauseln und andere 
Formen des freien Verwaltungshandelns im Steuerrecht fokussiert. Die steuerliche 
Verträge beziehen sich auf ein Oberbegriff - eine höhere Kategorie, die verschiedenen 
Formen des konsensualen Handels der Verwaltung umfasst. Diese Studie stellt die 
Konzepte von steuerlichen Verträgen und auch Details ihrer wesentlichen Merkmale. 
Ebenfalls untersucht werden die wichtigsten Theorien, die spezifische rechtliche Natur der 
steuerlichen Verträge zu identifizieren, um die Figuren des Vertrages oder Verwaltungsakt. 
Diese Studie konzentriert sich auf einmal der wichtigsten Faktoren bei der Bildung von 
solchen Verträgen sowie Grenzen für Ihre Überprüfung und Aufhebung beteiligt. Es hebt 
spezifische Details über die Rolle des Steuerzahlers in diesem Prozess. Schließlich 
analysiert die Studie detailliert die Eigenschaften von fünf Arten des steuerlichen Verträge, 
ausgewählten von der brasilianischen Steuerrecht: tatsächliche Verständigungen, 
Absprachen für Quantifizierung von Steuern, Zusagen, Austauschverträge und 
Transaktionen mit Erlass oder Stundung. 

 

Schlüsselwörter: 1. Steuerrecht – Steuervereinbarung. 2. Steuervereinbarung. 3. 
Steuerpflicht. 4. Steuerfestsetzung - Verbindlichkeit. 5. Unbestimmte Begriffe - Ermessen. 
6. Steuerverwaltung. 7. Verwaltungsrechtliche Vertrag - Steuerrecht. 8. Verwaltungsakt – 
Steuerrecht. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esses são tempos de grandes mudanças. A relação entre o Fisco e o contribuinte, 

potencialmente conflituosa por natureza, não mais se implementa apenas de modo autoritário e 

unilateralmente. Pouco a pouco se verificam iniciativas voltadas a permitir uma maior 

participação do contribuinte e a obter arranjos consensuais com relação a elementos 

controversos da obrigação tributária e melhores formas para o seu cumprimento. 

 

Durante muito tempo, prevaleceu uma noção da obrigação tributária como relação 

de poder. O Fisco, parte mais forte da relação, detém o poder de império e atua com exercício 

de autoridade buscando impor a cobrança de tributos. Esta visão, no entanto, merece ser 

devidamente corrigida e atualizada. Ela incorre no equívoco de confundir o Estado legislador 

com o Estado administrador1. O exercício de poder impositivo se esgota no processo 

legislativo, isto é, o Estado manifesta relação de poder apenas no seu papel de Estado 

legislador. Após a edição da lei, o Estado revestido da condição de autoridade administrativa 

exerce uma condição de súdito (sujeito de relações jurídicas), sem distinções relevantes em 

comparação com o contribuinte e em relação à lei. Sua relação com o contribuinte é de direito 

e subordina-se aos limites previstos pela lei2. 

 

A relação tributária é hoje tomada como substancialmente similar a uma relação de 

Direito Privado3. A clássica dicotomia entre Direito Público e Direito Privado encontra-se 

superada em grande medida. Há relações de Direito Privado que não são integralmente 
                                                           
1 Cf. COSTA, Alcides Jorge. Algumas notas sobre a relação jurídica tributária. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; 
ZILVETI, Fernando Aurelio (Coord.). Direito Tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São 
Paulo: Quartier Latin, 1998, p. 28. 
2 Cf. ZILVETI, Fernando Aurelio. Obrigação tributária: fato gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009, pp. 
57-61. 
3 Alcides Jorge Costa destaca ser esta uma visão praticamente unânime da doutrina brasileira. Ressalva, porém, a 
divergência representada pela teoria procedimentalista, segundo a qual as normas tributárias geram duas 
situações jurídicas subjetivas: o poder de império do ente público e o dever jurídico do sujeito passivo. O 
procedimento de imposição tributária retrata duas situações contrapostas, porém não correspondentes. O dever (e 
não obrigação) compreende a prestação do montante do imposto e também uma complexidade de atos voltados à 
verificação do adimplemento desta prestação. Cf. A.J. COSTA, Algumas notas... op. cit. (nota 1), pp. 32-34. 
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fundadas na livre manifestação de vontade (e.g. relações de maior poder de uma das partes), 

bem como há relações de Direito Público que apresentam grande espaço para uso da 

discricionariedade4 e, portanto, liberdade para manifestação da vontade. Em tais situações, as 

relações com o Poder Público apresentam forma amenizada imperatividade5.  

 

Essa conjuntura revela profundas mudanças no modo de atuação da Administração 

Pública e favorece a substituição da ação impositiva e unilateral (fundada na autoridade) por 

medidas de cunho consensual, que incentivam o diálogo com os cidadãos e sua efetiva 

participação na decisão e formação dos atos da Administração Pública. Observa-se, assim, 

uma tendência para o aumento de práticas administrativas inspiradas no Direito Privado, com 

a utilização de técnicas negociais, instrumentos consensuais e formas contratuais para o 

gerenciamento e solução de problemas6. 

 

O tema dos contratos fiscais - ou, mais especificamente, a possibilidade de atuação 

administrativa que objetiva obter o consenso do contribuinte com relação à criação, 

modificação, ou extinção de vínculo jurídico pertinente à obrigação tributária7 - se insere neste 

contexto de reformulação do modo de agir da Administração tributária. Apesar de o Direito 

Tributário ser considerado uma área típica de exercício autoritário do poder, verificou-se, ao 

longo das últimas décadas, a crescente implementação de mecanismos que atribuem maior 

relevo jurídico ao consenso do destinatário, de modo que o sujeito passivo gradualmente passa 

a ser colocado em posição tendencialmente paritária com o Fisco8. 

                                                           
4 A palavra discricionariedade é utilizada aqui em seu sentido mais amplo, com o significado de margens de livre 
apreciação (Spielräume). Quando utilizada em seu sentido mais restrito, fala-se de discricionariedade pura. 
5 Cf. ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado: contributo ao estudo da actividade de direito 
privado da administração pública. Coimbra: Almedina, 2009, pp. 152-158. 
6 Cf. MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2003, 
p. 131-133.  
7 Contratos fiscais são aqui provisoriamente definidos como acordos de vontades entre Fisco e contribuinte que, 
atuando sobre elementos disponíveis ou incertos da obrigação tributária, permita a obtenção de vínculo jurídico 
consensual que afaste elementos de incerteza presentes na da relação tributária, prevenindo ou remediando 
controvérsias. 
8 Cf. GARDINI, Gianluca. Azione amministrativa e azione impositiva tra autorità e consenso. In: MATTEUCCI, 
Stefano Civitarese; FEDERICO, Lorenzo del (Coord.) Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e 
consenso: strumenti e tecniche di tutela dell’ amministrato e del contribuente. Milano: Franco Angeli, 2010, pp. 
22-23. 



 

 

3

 

Após ter seu uso expandido em diferentes outras áreas do Direito Administrativo, 

o contrato administrativo começa, portanto, a penetrar em domínios do Direito Público 

considerados, por natureza, reservados à atuação unilateral das autoridades administrativas 

(como é o caso do Direito Tributário). 

 

O referencial dogmático apresentado como característico da própria noção de 

tributo está amparado na supremacia do princípio da legalidade, não se permitindo a cobrança 

de tributo com fundamento em outro veículo normativo que não seja a lei. Comumente se diz 

que a administração tributária não pode, no momento da aplicação da lei, estipular tratamento 

diferenciado entre contribuintes com capacidade contributiva equivalente. Sob esta 

perspectiva, a relação de cunho obrigacional entre Fisco e contribuinte decorre estritamente da 

lei e não permite desvios. Qualquer diferenciação deve ser justificada e estar embasada em lei. 

Fala-se assim do dogma da proibição de acordos em matéria tributária9. Tal dogma é repetido 

em manuais de Direito Tributário, para afirmar que a obrigação tributária é ex lege e, por 

conseguinte, difere de obrigações de Direito Privado (que são originadas ex contractu, ex 

voluntate). 

 

Uma visão rigorosa desses aspectos do Direito Tributário poderia levar à negação 

absoluta do uso de contratos ou outros mecanismos consensuais em matéria de tributos. 

Entretanto, conforme será exposto ao longo deste trabalho, o Direito Tributário atual caminha 

para uma maior flexibilidade da legalidade, sem prejudicar a concretização dos ideais 

constitucionais, dentre os quais o princípio da capacidade contributiva, a eficiência 

administrativa etc.10 E este distanciamento com relação à legalidade “estrita” abre caminho 

para o reconhecimento da existência de espaços de livre atuação da Administração Pública, 

permitindo intensificar no Direito Tributário o fenômeno da contratualização que já se verifica 

no âmbito do Direito Administrativo. 

                                                           
9 Cf. SEER, Roman. Verständigungen in Steuerverfahren. Colônia: Otto Schmidt, 1996, p. 3. 
10 Para uma visão sobre o positivismo flexível com ajuste tipológico vide o recente trabalho de Fernando Zilveti. 
Cf. F. ZILVETI. Obrigação tributária... op. cit. (nota 2), pp. 112-120.  
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Não obstante haja determinados obstáculos tradicionalmente impostos pelo Direito 

Tributário, tais restrições não são absolutas e podem ser sopesadas em casos concretos para 

ceder lugar a outros interesses ou valores igualmente protegidos pelo sistema normativo. No 

exame da legislação tributária verifica-se a conferência, bastante frequente, de espaços de 

apreciação (Spielräume) para a atuação da Administração Pública e o preenchimento desses 

espaços é um dos principais fundamentos para a utilização de formas consensuais para 

permitir a eliminação de controvérsias na formatação das obrigações tributárias. 

 

Algumas razões normalmente apontadas para a intensificação do uso de formas 

consensuadas de atuação da administração tributária remetem às demandas da sociedade 

moderna, que é pluralista e exige o atendimento de diferentes necessidades com eficiência, 

rapidez e qualidade. O crescimento das funções do Estado trouxe consigo a necessidade de 

agilização e racionalização dos serviços públicos, dentre os quais a própria melhoria da 

eficiência da Administração Tributária. No contexto do Direito Administrativo, este fenômeno 

tem provocado uma crescente flexibilização do princípio da legalidade11, descentralização 

administrativa e aumento da discricionariedade (e responsabilidade) da Administração. O uso 

de contratos administrativos justifica-se, assim, por proporcionar qualidade e celeridade às 

ações do Estado, promovendo os interesses públicos pertinentes. 

 

Outro fator que é normalmente identificado com a origem do fenômeno da 

contratualização do Estado é o processo de deslegalização12. As normas tributárias têm 

perdido precisão e, consequentemente, verifica-se o incremento de situações em que a lei 

concede espaços de livre apreciação para uso da autoridade administrativa no momento da 

aplicação de tais normas. Nesses casos de normas incompletas, imprecisas e ambíguas, a 
                                                           
11 É de se ressaltar que o princípio da legalidade da Administração Pública possui diferenças marcantes em 
relação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, sendo bastante destacar que o primeiro 
normalmente se contenta com uma perspectiva formal e permite a delegação normativa com maior amplitude que 
o segundo. Em matéria tributária, o princípio da legalidade exige uma perspectiva material. 
12 Anota-se que, em português, são sinônimos os vocábulos deslegalização e deslegificação. Ambos remetem a 
um processo de ruptura com o extremismo da legalidade e retratam o fortalecimento do Poder Executivo em 
detrimento do Poder Judiciário. Preferiu-se neste trabalho adotar o vocábulo deslegalização, que pareceu 
frequentar a maior parte dos estudos em matéria tributária. 
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forma tradicional de atuação da Administração Pública - que exercia a função de mera 

executora da lei, agindo apenas dentro dos estritos limites de previsão legal prévia – passa a 

ser complementada com a participação dos próprios interessados no momento da aplicação da 

lei. Essa concessão de margens de livre apreciação à autoridade administrativa é a principal 

fonte para a utilização de contratos fiscais em matéria tributária13. 

 

Deve-se reconhecer que tal imprecisão legislativa e a consequente concessão de 

margens de apreciação ou discricionariedade para a autoridade administrativa poderia 

representar um certo desvirtuamento do princípio da separação de poderes, especialmente se 

este fortalecimento do poder executivo não fosse acompanhado da concomitante abertura de 

possibilidade de revisão judicial do ato administrativo discricionário. No equilíbrio entre os 

poderes, o enfraquecimento do poder legislativo deverá ser compensado com um 

fortalecimento do poder judiciário14. Este movimento tem se verificado no Brasil, conforme se 

verá ao longo deste trabalho15. 

 

Uma terceira razão que impulsiona a busca de mecanismos consensuais para a 

resolução de controvérsias em matéria tributária é a redução do número de litígios. Em estudo 

recente que aponta para a crescente formação de um Direito Tributário Participativo, Natalia 

Dacomo constata que a rigidez da legislação tributária, que impõe numerosos deveres formais 

ao contribuinte, associada às dificuldades de determinação da matéria tributável em vista da 

imprecisão normativa, a pressão provocada pelas exigências arrecadatórias, o autoritarismo da 

Administração, todos esses fatores contribuem para gerar inúmeros e prolongados litígios com 

os contribuintes16. 

 

                                                           
13 Cf. NABAIS, José Casalta. Contratos fiscais: reflexões acerca da sua admissibilidade. Coimbra: Coimbra 
Editora, 1994, p. 113.  
14 Cf. COGAN, Dominic de. Tax, discretion and the rule of law. In: The delicate balance: tax, discretion and the 
rule of law. Amsterdã: IBFD, 2011, pp. 4-5. 
15 Um exemplo paradigmático deste aumento do poder revisão judicial com relação a atos exercidos no espaço de 
livre apreciação surgiu com acórdão da Primeira Turma do STF - RMS 24.699/DF – em que se admitiu o controle 
de atos que concretizam “conceitos indeterminados”.  
16 Cf. DACOMO, Natalia de Nardi. Direito Tributário participativo: transação e arbitragem administrativas da 
obrigação tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 255. 
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A carga tributária é elevada e os níveis de inadimplência aumentam. No esforço de 

reduzir o nível de litígios em matéria tributária, o Poder Legislativo lança mão de programas 

de parcelamento que oferecem anistias e remissões em troca do consentimento do contribuinte 

para reconhecimento de suas dívidas e desistência de litígios instaurados. A obtenção do 

consenso do contribuinte resulta num acordo de adesão em que, de um lado, o Fisco limita-se 

no seu poder de revisão do lançamento tributário e, de outro, o contribuinte abdica de seu 

direito de defesa, reconhecendo as matérias de fato e de direito subjacentes. 

 

Ainda, uma quarta justificativa para a busca de soluções consensuais de 

controvérsias (futuras ou passadas) está fundada na maior legitimidade e possibilidade de 

aceitação de tais acordos. Em muitas situações a autoridade fiscal poderia perfeitamente lançar 

mão de seu poder autoritário e praticar unilateralmente um ato administrativo em vez de 

concluir um acordo com o contribuinte. No entanto, obter a aquiescência do contribuinte e 

com ele celebrar um contrato fiscal é medida que representa uma grande vantagem em relação 

ao ato unilateral e impositivo, pois resulta em maior eficiência e legitimação da atividade 

administrativa. 

 

Em muitos países é possível observar a introdução de mecanismos negociais de 

solução de controvérsias em matéria tributária e também de determinação acordada de 

determinados elementos da obrigação tributária. Alterações legislativas ou mudanças na 

orientação de tribunais tem permitido o uso de contratos fiscais em países como Itália, 

Espanha e Alemanha. 

 

Na Itália, o antigo e conhecido instituto do concordato tributario renovou-se 

recentemente e foi substituído pelo accertamento con adesione (que é uma forma consensuada 

de apuração da base tributável). Outros institutos como a conciliazione giudiziale e a 

transazione fiscale impulsionam os estudos em matéria de contratos fiscais. Um movimento 

mais explícito surgiu com as Leis 241/1990 e 15/2005, que claramente permitem à 

administração tributária “concluir, sem prejuízo dos direitos de terceiros, e em todo caso 
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preservando a busca do interesse público, acordos com os interessados a fim de determinar o 

conteúdo discricionário do provimento final ou substituí-lo”17. 

 

Na Espanha, observa-se grande inovação legislativa nas chamadas actas com 

acuerdo, que promovem o diálogo entre o Fisco e o contribuinte durante a própria fase de 

fiscalização. Medidas como esta reconhecem que a legislação tributária é complexa e 

carregada de incertezas que decorrem da aplicação de conceitos indeterminados, cláusulas 

gerais e outras formas de concessão de margens de livre apreciação. As referidas actas 

permitem que Fisco e contribuinte discutam, negociem e formalizem consenso em torno de 

questões objetivamente controvertidas decorrentes da concretização de conceitos 

indeterminados, ou também de mecanismos abertos de estimativas, valorações etc. Como 

resultado, a exigência tributária retratada na acta (equivalente a um auto de infração) já 

absorve o consentimento das partes, prevenindo litígios futuros em relação à matéria 

consensuada. 

 

Na Alemanha, a discussão quanto ao cabimento de acordos entre Fisco e 

contribuinte durante o procedimento de fiscalização de tributos ganha importante relevo, pois, 

diferentemente da Itália e Espanha, não há previsão legal autorizante para tal prática. A 

despeito disso, são largamente utilizados e aceitos pela jurisprudência os chamados acordos 

sobre matéria de fatos (tatsächliche Verständigungen), que se volta à pacificação de genuínas 

dúvidas pertinentes à temas incertos de valoração, uso de margens de apreciação e aplicação 

de conceitos indeterminados. 

 

No Brasil o impulso à contratualização também encontra suas fontes em alterações 

legislativas ou propostas de mudança legislativa. O melhor exemplo legislativo na área federal 

repousa em um projeto de lei que busca regulamentar o instituto da transação18. Dignos de 

                                                           
17 Tradução livre de: “l'amministrazione [...] può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso 
nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto 
discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo”. 
18 Trata-se do Projeto de Lei nº 5.082/2009, que é um resultado já bastante aperfeiçoado de discussões ocorridas 
no contexto de Anteprojeto anterior apresentado pelo Poder Executivo. 
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nota são também as iniciativas tomadas nos âmbitos legislativos estadual e municipal. São 

bastante conhecidos exemplos de leis recentes que autorizaram a autoridade administrativa a 

concluir transação em matéria tributária em alguns Estados e Municípios19.  

 

Muitos Estados e Municípios brasileiros têm-se antecipado e, em vez de copiarem 

modelos que tenham sido previamente implementados (e, portanto, colocados à prova) no 

âmbito federal, passaram a liderar processos de inovação da legislação em matéria tributária. 

Nota-se, assim, que diversos institutos do Código Tributário Nacional que, por falta de 

regulamentação na esfera federal, não são discutidos em larga escala, vêm sendo 

impulsionados por iniciativa de Estados e Municípios. Este é o caso, por exemplo, da 

transação, da remissão e anistia contratual, da dação em pagamento e do contrato de isenção, 

situações que podem ser previstas em lei com concessão de margens de livre apreciação a 

órgão da Administração Pública. 

 

Desde 1999, o Estado de Minas Gerais, por exemplo, já previu a possibilidade de o 

Poder Executivo realizar transação com o contribuinte, bem como conceder-lhe moratória, 

parcelamento e ampliação do prazo do recolhimento do tributo. Em todas essas situações, a 

legislação permite a concessão de espaços de apreciação e poder discricionário puro à 

autoridade fiscal para a tomada de decisão (obedecidos determinados requisitos legais)20. Na 

maior parte desses casos, a iniciativa para a realização do acordo depende de provocação do 

contribuinte que, inicialmente formula a sua “oferta” ao apresentar pedido de anistia, dação 

                                                           
19 Mencionam-se logo adiante os exemplos de Minas Gerais, Pernambuco, Campinas e Belo Horizonte. 
20 Lei Mineira nº 6.763/1975 (conforme alterações posteriores) 
“Art. 217 - O Poder Executivo poderá realizar transação, conceder moratória, parcelamento de débito fiscal e 
ampliação de prazo de recolhimento de tributo, observadas, relativamente ao ICMS, as condições gerais definidas 
em convênio”. 
§ 1º - O Poder Executivo poderá delegar à autoridade fazendária a ser indicada em decreto a competência prevista 
no caput deste artigo, inclusive para estabelecer outras condições e formalidades relativas às formas especiais de 
extinção de crédito tributário nele mencionadas. 
Art. 218 - A transação será celebrada nos casos definidos em decreto, observadas as condições estabelecidas no 
art. 171 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, e observará o seguinte: 
I - (vetado); 
II - (vetado); 
III - (vetado); 
IV - dependerá de parecer fundamentado, aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e 
do Advogado-Geral do Estado, que será publicada no órgão oficial de imprensa dos Poderes do Estado; 
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em pagamento, parcelamento etc., cabendo, posteriormente ao Fisco avaliar a conveniência e 

oportunidade de tal proposta e exercer margens de livre apreciação envolvidas na formatação 

do ato final. A “aceitação” da proposta do contribuinte deverá sopesar o interesse público 

envolvido na execução do crédito tributário devido com os interesses envolvidos na 

sobrevivência e continuidade de determinada atividade empresarial que promove altos níveis 

de emprego, produz mercadorias de difícil reposição etc.21 Outros exemplos conhecidos foram 

implementados em Pernambuco22 e nos Municípios de Campinas23 e Belo Horizonte24. 

 

O tema não é desconhecido de outras áreas de Direito Público que se mostram 

também regidas sob forte influência do princípio da legalidade e do tão atualmente discutido 

princípio da supremacia do interesse público. Em matéria de direito ambiental, desde 1990 

atribuiu-se poder discricionário a determinados órgãos públicos para, em vez de aplicar 

penalidade por descumprimento de obrigação legal, firmar compromisso com o infrator para 

que este ajuste sua conduta às exigências legais25. Tal compromisso de ajustamento de conduta 

em matéria ambiental permitiu-se ser implementado e revelou-se bastante eficaz, a despeito 

das barreiras principiológicas iniciais relativas à indisponibilidade do bem ambiental26. No 

direito econômico, tem-se o exemplo do poder discricionário concedido ao CADE para, em 

juízo de conveniência e oportunidade, firmar “compromisso de cessação de prática sob 

investigação” com o infrator27. Trata-se de instrumento consensual com características de 

transação, por meio do qual se convenciona uma obrigação de não fazer para a Administração 

                                                           
21 Este exemplo é comentado em maior profundidade por Onofre Alves como situação bastante ilustrativa que 
autorizaria a concessão de um parcelamento ou transação. Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transação no 
Direito Tributário, discricionariedade e interesse público. In: Revista Dialética de Direito Tributário, v. 83. São 
Paulo: Dialética, agosto/2002, p. 123. 
22 Vide a Lei Complementar Pernambucana nº 105/2007. 
23 Vide a Lei Campineira nº 13.449/2008, regulamentada pelo Decreto Campineiro nº 16.452/2008. 
24 Vide art. 35 da Lei Belorizontina nº 8.725/2003, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 12.926/2003. 
25 Cf. art. 5º, §6º da Lei nº 7.347/1985. Posteriormente, instrumento consensual similar foi introduzido pelo art. 
79-A da Lei nº 9.605/1998. 
26 Segundo comenta Rodrigo Fernandes, a corrente doutrinária que não admite o caráter consensual do 
compromisso de ajustamento de conduta afasta por completo a sua natureza contratual e enxerga-o como forma 
atípica de ato administrativo. Cf. FERNANDES, Rodrigo. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental: 
fundamentos, natureza jurídica, limites e controle jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, pp. 63-64. 
27 Cf. art. 53 da Lei nº 8.884/1994. 
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Pública (fiscalizar e não punir) e obrigações de fazer e não fazer para o administrado (não 

fazer a ação acoimada de ilegal)28. 

 

De maneira geral, a inserção da técnica contratual na área do Direito Público 

verifica-se atualmente mais aceita do que outrora. E a extensão deste fenômeno para o âmbito 

do Direito Tributário tampouco parece ser questionável em vista da variedade de acordos que 

se verificam firmar nas relações entre Administração Pública e particulares. 

 

No âmbito do Direito Tributário brasileiro, também se verificam, na prática da 

fiscalização de tributos, situações em que são conferidos espaços ao contribuinte para diálogo 

e aproximação, buscando-se obter seu consentimento e vinculação com relação a diferentes 

aspectos da obrigação tributária, bem como situações em que se confere margem de livre 

apreciação para a autoridade administrativa firmar acordos com o contribuinte e regular 

consensualmente determinados elementos relativos à obrigação tributária29.  

 

Pode-se dizer que, no Brasil, a exemplo da Alemanha, a prática tem caminhado 

para a adoção dos aqui denominados acordos de fixação, que remetem a uma forma de 

contratação que pode se verificar entre Fisco e contribuinte na fase de fiscalização. Tais 

acordos objetivam a eliminação de incertezas que concorrem para a aplicação da norma 

tributária no caso concreto e são explicadas, sobretudo, pelas margens de apreciação contidas 

na lei. 

 

A idealização conferida pelo princípio da estrita legalidade não evitou que a 

legislação contivesse abertura e imprecisão e, embora se preconize o fechamento da 

linguagem normativa em matéria tributária e a vinculação extremada da atuação 

                                                           
28 Cf. TURRA, Leonardo Canabrava. Do compromisso de cessação de prática MP sistema brasileiro de defesa da 
concorrência: considerações sobre a sua natureza jurídica, compulsoriedade de celebração pela Administração 
Pública e questões de direito intertemporal. In: Revista do IBRAC, v. 13, nº 2. São Paulo: IBRAC, 2006, p. 184. 
29 Hugo de Brito Machado comenta este tema e menciona o exemplo , não raro, da situação em que o agente do 
Fisco negocia com o contribuinte o valor a ser atribuído ao imóvel para fins de incidência do ITBI. MACHADO, 
Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional. Vol. III. São Paulo: Atlas, 2005, p 528. 
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administrativa, a realidade se mostra bastante diferente, sendo possível contemplar variados 

exemplos de discricionariedade pura e margens de apreciação em matéria tributária. 

 

Além disso, em outras manifestação de contratos fiscais, o Fisco pode acordar com 

o contribuinte formas alternativas de apuração do crédito tributário, seja por meio de contratos 

de adesão, seja pela concessão individualizada de regimes de estimativa. O exemplo do 

regime de lucro presumido revela uma forma de estipulação convencional da base tributável, 

ainda que sejam restritos os termos desta contratação e o consenso das partes seja firmado pela 

adesão do contribuinte às regras estipuladas na lei30. 

 

Concede-se poder para a autoridade fiscal também abdicar de crédito tributário 

futuro e firmar contrato de isenção condicionada, por meio do qual se obtém do contribuinte o 

compromisso de realização de determinadas atividades de relevância social e regional. O fato 

de o contrato de isenção depender de previsão em lei e ter grande parte de seus requisitos 

regulados em lei não afasta a natureza contratualista da relação jurídica que se forma entre 

fisco e contribuinte, pois a previsão legal, por si só, não é suficiente para dar efetividade aos 

benefícios fiscais31. Sua implementação só será possível quando obtido o consenso das partes 

e, em muitos casos, após a negociação de contrapartidas e atividades benéficas que o 

contribuinte se compromete a realizar em troca do benefício fiscal. 

 

 

Delimitação do problema 

 

O tema central do presente trabalho consiste na análise dos contratos firmados por 

entes públicos com entes privados em matéria de Direito Tributário. Enfocam-se os arranjos 

consensuais formalizados entre os órgãos da Administração Tributária e os contribuintes, com 

                                                           
30 MUZZI FILHO, Carlos Victor. A vontade do contribuinte no Direito Tributário (Existem contratos fiscais?). 
In: Revista Jurídica da Procuradoria Geral da Fazenda Estadual Minas Gerais, nº 48/49/50. Belo Horizonte, 
out/2002 a jun/2003, p. 23. 
31 Cf. C.V. MUZZI FILHO, Carlos Victor. A vontade do contribuinte... op. cit. (nota 30), p. 26. 
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particular interesse para os contratos que interfiram diretamente na constituição, modificação 

ou extinção de obrigações tributárias. Precisar as peculiaridades Direito Tributário brasileiro 

no que concerne à admissão de tais formas contratuais e aos limites que lhes são impostos 

constitutem os principais objetivos do estudo que ora se descreve. Busca-se entender que 

parâmetros o sistema normativo fornece para a utilização de figuras contratuais em matéria 

tributária e delinear, enfim, fundamentos para seu aprimoramento. 

 

Discussões a respeito da adoção de mecanismos contratuais na área tributária 

multiplicaram-se nas últimas duas décadas e o exame de estudos produzidos em outros países 

revela grandes controvérsias em torno da fixação de um modelo jurídico-dogmático para o 

fenômeno da contratualização. Muitas obras coletivas e monográficas de grande valor foram 

editadas sobre o tema, porém, delas emerge um sentimento de desorientação, pois o 

enquadramento sistemático desta figura jurídica e a resolução de questões de ordem prática 

são ainda muito controversos e as propostas apresentadas, bastante heterogêneas32. Muitos 

autores reconhecem abertamente que tais instrumentos convencionais em matéria tributária 

possuem características nebulosas e são de classificação e sistematização incerta33. 

 

O exame dos contratos fiscais à luz do Direito brasileiro busca trazer este debate 

para a nossa jurisdição, conferindo atenção não só para as questões mais gerais, de ordem 

principiológica, procurando identificar barreiras ou peculiariedades da Constituição Federal ou 

do Código Tributário Nacional, mas também para detalhes de determinados instrumentos 

consensuados da legislação nacional que possam revelar características mais ou menos 

acentuadas de uma contratação em matéria fiscal. 

 

                                                           
32 BASILAVECCHIA, Massimo. Autorità e consenso: un confronto tra azione amministrativa e azione 
impositiva. In: MATTEUCCI, Stefano Civitarese; FEDERICO, Lorenzo del (Coord.) Azione amministrativa ed 
azione impositiva tra autorità e consenso: strumenti e tecniche di tutela dell’ amministrato e del contribuente. 
Milano: Franco Angeli, 2010, p. 27. 
33 Cf. MATTEUCCI, Stefano Civitarese; FEDERICO, Lorenzo del. Premesa: le ragioni per um confronto 
interdisciplinare. In: MATTEUCCI, Stefano Civitarese; FEDERICO, Lorenzo del (Coord.) Azione 
amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso: strumenti e tecniche di tutela dell’ amministrato e 
del contribuente. Milano: Franco Angeli, 2010, p. 7. 



 

 

13

Contratos fiscais são aqui definidos como negócio jurídico bilateral, mais 

propriamente acordos de vontade entre Fisco e contribuinte relativos à criação, modificação 

ou extinção de vínculo jurídico pertinente a elementos que interferem na obrigação tributária. 

Tais acordos nem sempre envolvem a obrigação tributária em todos os seus aspectos (material, 

espacial, temporal, pessoal e quantitativo), podendo simplesmente endereçar algum desses 

elementos. Além disso, os contratos fiscais podem referir-se ao cumprimento de obrigações 

tributárias acessórias. 

 

Importa ressaltar ainda que a expressão contratos fiscais exprime categoria 

genérica, ou um superconceito (Oberbegriff), debaixo do qual se contemplam diferentes 

espécies de contratos fiscais. Dentre tais espécies, delimitou-se o objeto de estudo a apenas 

cinco modalidades de contratos fiscais, a saber: (i) os acordos de fixação, (ii) os regimes de 

quantificação padronizada, (iii) as soluções de consulta, (iv) os contratos de isenção e (v) as 

transações em sentido estrito. 

 

Tendo como proposta de estudo examinar os parâmetros do Direito Tributário 

brasileiro que apontem para a viabilidade de contratos fiscais e também os possíveis limites 

desta prática, muita atenção será dada ao longo deste trabalho aos chamados acordos de 

fixação, pois eles traduzem uma forma bastante limítrofe de contrato fiscal - especialmente 

quando se discute a possibilidade de sua adoção em países que não contam com disposição 

legal autorizativa expressa, como se verificou no caso recente da Espanha.  

 

Dada sua natureza interdisciplinar, o tema conjuga conhecimentos de áreas 

distintas da ciência jurídica e demanda, portanto, breves incursões nas áreas de Direito 

Administrativo e de Direito Civil para delas extrair os conhecimentos necessários à devida 

identificação e descrição do fenômeno objeto da presente pesquisa. Considerando-se, todavia, 

o enfoque tributário cominado ao tema, foge do escopo deste trabalho a apreciação, em maior 

detalhe, de aspectos mais avançados e específicos das duas áreas supracitadas. 

 



 

 

14

Não configuram objeto deste estudo, portanto, outras espécies de contrato fiscal, 

tais como os advance pricing agreements, os acordos em matéria de penalidades tributárias e 

os acordos entre o contribuinte e o Fisco que resultam na edição de lei específica (de 

benefícios fiscais setoriais, por exemplo). 

 

 

Proposta de análise 

 

Tendo em vista esta proposta de enquadramento do tema, o objetivo central do 

presente trabalho é definir claramente o fenômeno dos contratos fiscais e avaliar criticamente 

as hipóteses em que ele pode ser aplicado, bem como os limites que a legislação brasileira 

impõe ao uso de tais ajustes consensuais em matéria tributária.  

 

Para a definição do instituto jurídico enfocado, reservou-se para o Capítulo I a 

exposição relativa ao contexto mais amplo em que se insere a matéria dos contratos fiscais. O 

fenômeno da atividade administrativa tributária consensual é tomado como ponto de partida 

para exame dos fundamentos jurídicos que permitem reconhecer a concessão de autonomia à  

autoridade administrativa para firmar contratos com o contribuinte.  

 

Tomando-se como pressuposto da análise a noção de que tal autonomia contratual 

da Administração Pública se funda na existência de discrionariedade e margens de apreciação 

em matéria tributária, a discussão que se empreende ao longo deste primeiro Capítulo enfoca 

os pontos mais polêmicos que costumam ser levantados para condenar a adoção de formas 

consensuais em matéria tributária, quais sejam, a ofensa aos princípios da legalidade, 

tipicidade, igualdade, capacidade contributiva e especialmente da indisponibilidade do 

interesse público (ou seu desdobramento: o princípio da indisponibilidade do crédito 

tributário). 
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Tendo em conta que os fenômenos da deslegalização e a criação de espaços de 

livre apreciação pela autoridade administrativa são a principal fonte para a conclusão de 

contratos fiscais, concentraram-se no Capítulo II as análises que são voltadas ao delineamento 

de tal fenômeno, buscando identificar claramente as hipóteses em que ele ocorre, sua diferença 

com relação à discricionariedade pura e o espaço para sua utilização em matéria de obrigações 

tributárias. 

 

No Capítulo III, a proposta de exame do fenômeno dos contratos fiscais enquanto 

gênero, uma categoria superior que congrega diferentes formas de atuação pactuada da 

Administração Pública, dirige-se à sua conceituação e à apresentação de suas características 

essenciais. A terminologia proposta de contratos fiscais será discutida no contexto do Direito 

brasileiro, contrapondo-se eventuais peculiaridades discutidas no Direito comparado.  

 

O estudo das formas contratualizadas de atuação da Administração tributária 

demanda ainda o exame da natureza jurídica que assumem as diferentes espécies de contratos 

fiscais. Indaga-se o enquadramento das figuras consensuais de atuação administrativa em 

torno das figuras centrais de contrato ou ato administrativo de natureza especial. 

 

Tendo-se verificado, até este ponto da abordagem proposta, que os contratos 

fiscais possuem natureza específica de contrato ou ato administrativo participativo, seria 

cabível questionar qual medida eles possuem dos elementos que são comuns a essas figuras no 

Direito Administrativo (sujeito, objeto, forma, motivo, finalidade, cláusula exorbitantes). A 

discussão quanto a alguns desses elementos remete às características essenciais dos contratos 

fiscais.  

 

A proposta de análise que se fixa para o Capítulo IV enfoca o perfil jurídico dos 

contratos fiscais, restringindo-se a temas reputados importantes para o delineamento de 

parâmetros que digam respeito com a viabilidade e os limites à sua adoção no Direito 
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Tributário Brasileiro. Nessa perspectiva, elegeram-se para exame os principais fatores 

envolvidos na formação de tais contratos, bem como limites para sua revisão e anulação. 

 

No que concerne à formação dos contratos fiscais, enfocam-se com maior atenção: 

(i) o modo como Fisco e contribuinte se aproximam para propor a criação de vínculo jurídico 

em relação a determinada questão controversa, como negociam e fecham acordos, apontando-

se também (ii) detalhes específicos do papel da vontade do contribuinte nesse processo, e (iii) 

a relevância dos documentos que são produzidos pelo contribuinte e aceitos pelo Fisco em 

investigação da matéria tributável. 

 

Para o último Capítulo da análise aqui delineada, a proposta que se formula 

consiste na abordagem detalhes específicos pertinentes a algumas modalidades de contratos 

fiscais identificadas no Direito Tributário brasileiro. Intenta-se com esta análise mais 

específica, que centra a atenção em determinados instrumentos negociais, testar a consistência 

dos elementos jurídicos discutidos nos capítulos anteriores a fim de averiguar limites e 

problemas de seu funcionamento na prática jurídica.  

 

A discussão retratada no Capítulo V consiste no exame circunstanciado das 

espécies de contratos fiscais selecionadas - acordos de fixação, regimes de quantificação 

padronizada dos tributos, soluções de consulta, contratos de isenção e transações em sentido 

estrito - a fim de: (i) verificar a presença dos requisitos essenciais dos contratos fiscais 

discutidos no Capítulo III, (ii) discutir seu enquadramento jurídico específico sob a forma de 

contrato ou ato administrativo e (iii) debater detalhes específicos de sua formação, 

modificação ou anulação, conforme parâmetros examinados no Capítulo IV. 

 

Notas sobre o direito comparado 

 

A análise do tema dos contratos fiscais aqui proposta não se limitará apenas às 

discussões travadas no âmbito do Direito Brasileiro, buscando-se ampliar a investigação tanto 
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quanto possível para as experiências relatadas em outros contextos normativos, especialmente 

na Alemanha, Itália, Espanha, Portugal e França. 

 

O recurso ao direito comparado, mediante a análise de opiniões expressas por 

autores de diferentes países apresenta-se como contraponto interessante aos trabalhos 

publicados no Brasil, sobretudo em vista do elevado número de publicações estrangeiras sobre 

o tema. Porém, a utilização deste recurso far-se-á aqui com a devida parcimônia que o uso de 

direito comparado exige: busca-se principalmente delinear aspectos gerais e que sejam 

comuns ao sistema jurídico brasileiro, evitando-se o mero transplante de conclusões 

formuladas em conjunturas diversas, sem a devida reflexão quanto à adequação de concepções 

alienígenas ao sistema brasileiro. 

 



CONCLUSÕES 

 

1. As relações entre a Administração Pública e os cidadãos modificaram-se radicalmente 

ao longo das últimas décadas. Impulsionada por um aumento significativo da democracia, com 

a proliferação de interesses de grupos e ampliação de mecanismos de participação e controle 

da sociedade nos atos de governo, a Administração Pública tem deixado para trás seu viés 

puramente autoritário e sua função de mera executora das leis votadas pelo Poder Legislativo. 

A Administração Pública do século XXI preza pela maior transparência e eficiência de seus 

atos, enfoca o cidadão e busca novos modos de se relacionar com a sociedade.  

 

2. Essa transformação no modo de agir da Administração Pública e a mudança de 

perspectiva quanto à sua posição nas relações com os particulares também se opera em matéria 

tributária. O Estado não mais se impõe de modo absoluto diante do cidadão e, particularmente 

em matéria de tributação, o contribuinte não experimenta mais uma situação de sujeição total 

em relação ao poder impositivo do Estado. A administração tributária também busca a adoção 

de formas consensuais de prevenção ou solução de conflitos, pois o recurso ao Poder 

Judiciário demonstra morosidade e o prolongamento das demandas inevitavelmente traduz 

prejuízos para as partes envolvidas. Nos tempos atuais, a Administração Pública também tem 

favorecido o consensualismo em matéria tributária. A busca por uma Administração tributária 

consensual é fenômeno que se verifica no exemplo de muitos países. Os exemplos de 

contratos fiscais adotados na Espanha, Itália e Alemanha permitem ilustrar esta tendência. 

 

3. Contratos fiscais são acordos firmados com o consenso das partes – fisco e contribuinte 

– e que trazem como consequência a vinculação dessas mesmas partes com relação a 

determinado elemento controverso da obrigação tributária que seja, em razão de previsão 

legal, passível de negociação e convenção entre as partes. É um negócio jurídico bilateral, pois 

pressupõe o acordo de duas vontades: a do fisco e a do contribuinte. Seu objeto enfoca 

elementos disponíveis da criação, modificação ou extinção de vínculo obrigacional pertinente 

a relações jurídicas de natureza tributária.  
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4. A admissibilidade dos contratos fiscais depende do atendimento ao princípio da 

legalidade. Dentre as possíveis acepções do princípio da legalidade, merece particular atenção 

a especialização que o princípio da legalidade demonstra no campo tributário: o chamado 

princípio da estrita legalidade ou, na expressão tecnicamente imprópria, porém célebre, o 

princípio da tipicidade cerrada. O conteúdo deste princípio da estrita legalidade diferencia-se 

do princípio da legalidade genérica, que decorre do art. 5º, inciso II, da Constituição, e 

também apresenta diferenças relevantes em comparação com o princípio da legalidade da 

Administração, retratado no art. 37 da Constituição. 

 

5. Não há ofensa ao princípio da legalidade genérica, pois, as disposições constitucionais 

em matéria tributária efetivamente não elegem nenhuma forma específica para a atuação 

administrativa. A Constituição não estabelece nenhum mandamento contrário à adoção de 

formas pactuadas de atuação administrativa e o Código Tributário Nacional até mesmo 

menciona o contrato como forma instrumental apropriada para a prática administrativa em 

determinadas situações. Diante de fatores que favorecem a atuação consensual em vez da 

atuação unilateral da Administração Pública, nota-se que a ausência de permissivo legal 

autorizativo quanto à forma contratual em matéria tributária não pode ser lida como uma 

proibição a tal modo de atuação. Diante de margens de apreciação conferidas pela lei e a 

ausência de definição específica quanto ao modo de atuar, não se pode admitir que a 

autoridade administrativa permaneça inerte e, menos ainda, que deixe de buscar uma forma de 

atuação que resulta em maior eficiência e legitimidade. 

 

6. O crescente uso de conceitos indeterminados e outras técnicas de concessão de 

margens de apreciação pela legislação conduz a uma certa flexibilização do princípio da 

legalidade. Porém, a uma nova forma de legislar, corresponde um novo modo de administrar. 

E a utilização da forma consensual permite a melhor satisfação dos princípios de justiça 

tributária comparativamente ao uso de medidas unilaterais. 
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7. O princípio da estrita legalidade impõe limites materiais à utilização de contratos 

fiscais tendo em vista a dependência de lei prévia a respeito determinados temas essenciais à 

formação da obrigação tributária. Um arranjo consensual entre Fisco e contribuinte não pode 

dispor acerca de tais temas em contrariedade à lei e tampouco se pode exceder o conteúdo da 

lei. Onde impera o princípio da legalidade não se pode admitir uma contratação contra legem 

ou praeter legem. Existem, porém, mesmo em temas relativos à obrigação tributária, situações 

nas quais a lei confere margens de apreciação à autoridade administrativa. A opção pela via 

contratual nessas hipóteses – em vez da atuação unilateral impositiva – não contraria o 

princípio da estrita legalidade e, pelo contrário, colabora com o seu aperfeiçoamento, 

favorecendo a justiça tributária e a maior eficiência da Administração Pública. Ademais, no 

enquadramento constitucional do tema, reforça-se mensagem já constante do CTN, que exige 

lei prévia para a concessão de benefícios fiscais de modo geral (isenção, anistia, remissão). 

Mesmo que tais benefícios sejam concedidos individualmente, por meio de contrato, tal 

atuação administrativa deve obedecer a requisitos fixados em lei. 

 

8. A utilização contratos não configura uma afronta ao princípio da legalidade da 

Administração. Não havendo dispositivo legal que proíba esta forma de atuação, ou privilegie 

adoção de determinada forma de atuação administrativa, não se pode afirmar que haja 

impedimento à adoção de contratos fiscais. 

 

9. O princípio da igualdade é indiferente com relação à forma adotada de agir 

administrativo. Se os contratos fiscais são celebrados de acordo com regras conhecidas, seu 

acesso é aberto a todos e são observados requisitos de transparência e publicidade, não há 

risco maior ou menor para o princípio da igualdade em razão da adoção desta forma de 

atuação administrativa em comparação com a adoção de atos administrativos.  

 

10. Os contratos fiscais não ofendem o princípio da indisponibilidade do interesse público. 

Sua particularização no Direito Tributário, sob a forma do tema da indisponibilidade do 

crédito tributário remete, em última análise, ao tema da legalidade, de modo que e as 

conclusões a que se chegam são as mesmass. No campo dos poderes conferidos à autoridade 
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administrativa para a concretização de margens de apreciação, está autorizada a conclusão de 

contratos entre Fisco e contribuinte, porquanto esta medida simplifica a atuação administrativa 

e contribui para a redução de conflitos. No que respeita à contratação de benefícios fiscais 

(isenção, remissão, anistia etc.), esta forma de disponibilidade do crédito tributário é admitida, 

mas deve-se primar para que os parâmetros estejam devidamente prescritos em lei em sentido 

estrito. 

 

11. A distinção forte entre atos administrativos e atos vinculados tende a esmaecer. No 

contexto atual, do Direito por princípios, a Administração, para agir, não precisa 

necessariamente de autorização expressa em lei e pode, inclusive, deixar de aplicar um 

comando legal se, em vista dos princípios aplicáveis ao caso, tal medida se afigurar 

desproporcional e irrazoável. Fala-se atualmente de vinculação ao Direito. O ato 

administrativo se reporta a regras, princípios e também conceitos indeterminados. É de se 

repudiar a ideia de vinculação plena do lançamento. 

 

12. A vinculação a que se refere o Código Tributário Nacional não é plena. Ela diz respeito 

a uma fase relevante da atividade de lançamento que é a aplicação da norma tributária ao caso 

concreto. Porém, não afasta as dificuldades inerentes à apuração dos fatos e sua quantificação, 

tampouco vincula infalivelmente problemas de apreciação de questões de direito envolvidas 

na definição da norma aplicável ao caso concreto. Em todos esses processos, depara-se a 

autoridade administrativa com uma liberdade de apreciação que lhe foi concedida pela lei. O 

exercício deste poder em colaboração com o contribuinte é campo propício para a adoção de 

contratos fiscais a fim de eliminar incertezas e garantir a aceitação e efetividade do ato. 

 

13. A manifestação da vontade da Administração como elemento formador dos contratos 

fiscais se revela na discricionariedade e na concessão de margens de apreciação e 

conformação. Diferenças específicas permitiram propor uma classificação das variadas formas 

de liberdade da atuação administrativa e apresentar exemplos de cada uma delas em matéria 

tributária. A classificação foi resumida no quadro que se reproduz abaixo: 
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Hipótese

lacuna / ausência de clareza

margem de apreciação
(discricionariedade cognitiva)conceitos indeterminados

margem de livre decisão
liberdade de concretização
(interpretação)

Consequente

discricionariedade de decisão

conceitos indeterminados

variações do modal “poder”

determináveis
(técnico-científicos)

imprecisos
(valor / experiência)

margem de apreciação
(discricionariedade técnica)

margem de apreciação

discricionariedade de escolhaalternativas indiferentes

lacuna / ausência de clareza margem de livre decisão
liberdade de concretização

 

 

14. Particularmente com relação aos conceitos indeterminados, que consistem fonte direta 

dos contratos fiscais, especialmente no caso de acordos de fixação, questionou-se o dogma da 

univocidade. Tendo-se investigado a evolução histórica da obra de García de Enterría e Tomás 

Ramón Fernández, que tanto influenciaram autores brasileiros, foi possível constatar que o 

pensamento desses autores em torno do dogma da univocidade ganhou maior precisão e 

refinamento. Desta forma, o dogma da univocidade merece ser revisto, pois não se busca a 

única solução possível existente apenas no plano teórico. O uso de conceitos indeterminados 

não remete à ausência de margens de apreciação, sendo de se destacar que, na visão dos 

autores, tantos os conceitos indeterminados de experiência quanto os de valor admitem juízo 

de apreciação. 

 

15. A controvérsia pertinente a saber se conceitos indeterminados e discricionariedades se 

repelem ou se atraem parece caminhar para um caminho conciliador, que envolve, de um lado, 

o reconhecimento de que há determinados conceitos indeterminados verificáveis, controláveis, 
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cujos respectivos atos administrativos sejam sindicáveis e, de outro lado, a aceitação de que 

em determinadas hipóteses, há sim uma margem de livre apreciação do agente administrativo 

(diante de conceitos indeterminados de experiência / valor e cláusulas gerais). 

 

16. No que respeita às etapas do lançamento tributário, os contratos fiscais encontram 

espaço tanto antes quanto após a prática deste ato. Numa visão ampla, a aplicação da norma 

tributária ao caso concreto envolve quatro operações distintas: (i) a identificação da norma 

aplicável ao caso, (ii) o levantamento dos pressupostos de fato, (iii) a determinação da matéria 

tributável e (iv) a extinção / liquidação do imposto. Em todas essas etapas pode-se identificar 

espaço para acordos em matéria tributária. 

 

17. O uso da palavra contratos para designar os contratos fiscais se justifica para a 

referência a um gênero classificatório que congrega diferentes modalidade de atuação 

consensual em matéria tributária. As diferentes espécies de contratos fiscais podem revelar 

naturezas jurídicas distintas, algumas com caráter contratual mais acentuado (como é o caso 

dos contratos que envolvem a concessão de benefícios fiscais), outras com natureza de ato 

preparatório de atos administrativos (como ocorre nos acordos de fixação). Esses espécies de 

atuação da Administração tributária consensual apresentam atributos comuns que se reúnem 

sob a categoria dos contratos fiscais a fim de facilitar sua abordagem e estudo comparativo. 

Prefere-se aqui o adjetivo fiscal pela ênfase que dá no fato de ser a negociação e contratação 

feita com o próprio Fisco. 

 

18. O gênero contratos fiscais reúne ajustes consensuais em matéria tributária que revelam 

as seguintes características essenciais: (i) pressuposto de existência de uma incerteza na 

aplicação da lei; (ii) conformidade legal, retratada em previsão legal que autorize (ou ausência 

de proibição legal) a atuação administrativa consensual voltada à resolução desta incerteza; 

(iii) intenção das partes em afastar esta incerteza, concretizada na manifestação de vontades 

que gera o consenso (bilateralidade); (iv) vinculação das partes, manifestada pela limitação ao 

direito de impugnação (pelo contribuinte) e de revisão (pelo Fisco); (v) necessidade de se 

conferir publicidade para permitir a uniformização das práticas e promover a igualdade. 
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19. As discussões sobre a natureza jurídica dos ajustes consensuais em matéria tributária 

revolvem em torno de duas principais formas jurídicas, o contrato e o ato administrativo, 

variando-se as propostas em torno de suas características específicas, contrato privado, 

contrato administrativo, contrato preparatório de ato administrativo, ato administrativo 

participativo etc. 

 

20. Propõe-se a eleição do critério da facultatividade para guiar a caracterização da 

natureza jurídica específica das diversas espécies de contratos fiscais: sempre que o Fisco tiver 

a obrigação de praticar determinado ato, os contratos fiscais que lhe informam terão a natureza 

de elemento de suporte de ato administrativo participativo; do contrário, isto é, havendo 

facultatividade entre praticar determinado ato administrativo ou celebrar um contrato, 

prevalecerá a natureza de contrato. 

 

21. Os princípios da boa-fé, proteção da confiança legítima e pacta sunt servanda atuam 

em conjunto para a fundamentação dos contratos que podem ser firmados entre Fisco e 

contribuinte sem apoio direto em previsão legal habilitante. O princípio da busca da verdade 

material incentiva e fundamenta a participação do contribuinte e a busca pelo consenso 

exatamente naquele espaço em que tal princípio não oferecer um resultado pacífico e 

incontroverso. Evitar o litígio ou buscar formas de resolvê-lo representam manifestação 

concreta do princípio da praticabilidade. 

 

22. A formação do contrato fiscal pode se verificar por iniciativa tanto do Fisco quanto do 

contribuinte. A ausência de previsão legal que regule as interações entre Fisco e contribuinte 

durante a fase de fiscalização não impede que tais iniciativas de aproximações e discussões 

sejam abraçadas a fim de dotar o procedimento de fiscalização de ferramentas apropriadas de 

concretização das variadas margens de apreciação e concretização que envolvem a aplicação 

da norma ao caso concreto. 
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23. As declarações e esclarecimentos prestados conscientemente pelo contribuinte em 

contexto de contexto de lançamento por homologação formam a sua proposta com relação às 

etapas envolvidas na aplicação da norma ao caso concreto e, caso tais pressupostos sejam 

confirmados e aceitos pelo Fisco, geram o vínculo contratual entre as partes que determina o 

conteúdo do ato administrativo que lhe seguirá (o lançamento), o qual deverá retratar 

exatamente aquilo que foi acordado entre as partes. 

 

24. A modificação de contratos fiscais não pode ser fundada nas cláusulas exorbitantes, 

nem mesmo na teoria da imprevisão. As regras pertinentes a serem observadas são aquelas 

constantes do Código Tributário Nacional. Mesmo a revisão de lançamento depende de 

superar as dificuldades de distinguir erro de fato de erro de direito. E este tema caminha para a 

negação prática da revisibilidade. Em matéria de anulação, deve-se cuidar também para a 

preservação da segurança das relações jurídicas e levar em consideração os princípios da boa-

fé objetiva e da proteção da confiança legítima. Contratos fiscais inválidos podem deixar de 

ter esta condição decretada caso se constate o atendimento a esses princípios. 

 

 

25. Os acordos de fixação ou acordos determinativos encontram seu espaço como 

mecanismo voltado à obtenção de consenso das partes em torno de questões controversas que 

normalmente derivam do emprego de conceitos indeterminados e cláusulas gerais pela 

legislação tributária. Sua utilidade se observa na prevenção de litígios em matéria tributária 

com a obtenção de maior eficiência e legitimidade à atividade de cobrança de tributos. Tais 

acordos se verificam em práticas de fiscalização em matéria tributária, têm natureza específica 

de ato administrativo participativo e decorrem dos esclarecimentos e declarações prestados 

pelo contribuinte.  

 

26. Contratos de quantificação padronizada do tributo refletem o acordo de vontades entre 

o Fisco e o contribuinte em torno de uma metodologia que simplifique a apuração da base de 

cálculo e permita superar as dificuldades inerentes ao levantamento e controle de documentos 
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e também afastar potenciais dúvidas que estejam relacionadas à complexidade inerente à 

verificação e qualificação jurídica dos diferentes fatos que concorrem para a formação da base 

de cálculo. Revelam natureza jurídica específica de ato administrativo participativo. 

 

27. Soluções de consulta revelam-se em meio a processo administrativo que objetiva 

esclarecer o entendimento da Administração Pública quanto ao modo de aplicação de 

determinada regra tributária a um fato. Sua qualificação jurídica revela grandes controvérsias, 

pois a consulta tem efetivamente natureza mista: ao mesmo tempo em que pode (mas não 

necessariamente deve) servir de comando para a aplicação da norma ao caso concreto pelo 

contribuinte consulente – revelando nessas condições a natureza de ato administrativo 

participativo – ela também ostenta uma segunda função que é a de orientar as práticas a serem 

adotadas por outros contribuintes.  

 

28. Contratos de isenção são forma de dispensa ou atenuação da tributação com finalidade 

extrafiscal que buscam, portanto, estimular comportamentos dos contribuintes que se afinem a 

diretrizes governamentais voltadas à promoção do desenvolvimento econômico e social. 

Revelam o atributo de bilateralidade de maneira evidente. Sua natureza jurídica específica, é a 

de contrato, quando menos um “contrato de adesão”. 

 

29. Transação é forma de extinção do crédito tributário que implica novação da dívida. Sua 

lei regulamentadora deve criar espaços de livre apreciação em vez de fixar padrões de redução 

de multas e juros. Revelam a natureza jurídica de ato administrativo participativo e consistem 

em instrumento largamente utilizado por Estados e Municípios. 
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