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PARECER JURÍDICO
 

1. Por meio do Despacho nº 1751/2020/AGE/GAB/ASSGAB, encaminha-nos a Sra.
Advogada-Geral Adjunta do Estado, Dra. Ana Paula Muggler Rodarte, consulta oriunda do
Grupo Gestor Riscos Fiscais (GT), constituído pela Advocacia Geral do Estado e pela
Secretaria de Estado da Fazenda através da OS n° 07/2019 (SEI 19751050), acerca das
possíveis soluções para os créditos tributários – constituídos ou não – decorrentes da
ausência de estorno proporcional de créditos de ICMS, decorrentes da aquisição de
energia elétrica por empresas fabricantes de gases industriais, cujas saídas oriundas de
perdas no processo produtivo não sofreram, portanto, a incidência do imposto.

2. No Ofício 07/2020 (SEI 19751073), informa a Coordenadora do GT que “tramitam
atualmente em esfera judicial no estado de Minas Gerais, 27 autuações fiscais, inscritas
em dívida ativa que totalizam o montante de R$ 239.437.704,73 (duzentos e trinta e
nove milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e quatro reais e setenta e três
centavos ), valores base maio/2020, tratando da ausência de estorno proporcional de
energia elétrica utilizada no processo industrial para produção de gases industriais que,
por características peculiares à atividade econômica, foram ventados para a atmosfera,
não encerrando o ciclo de comercialização das mercadorias.”

3. Alega que, para o Fisco, estes gases ventados são considerados perdas não tributadas,
o que deu origem a diversas autuações exigindo-se o estorno proporcional dos créditos
de energia elétrica, único insumo tributável na operação.

4. Levada a questão a juízo, dado o inconformismo das empresas com as autuações, 
declara a Coordenadora que, “não obstante as insistentes e bem fundamentadas
argumentações da Secretaria de Fazenda e da Advocacia Geral do Estado de Minas
Gerais em defesa da tese pela legitimidade do estorno proporcional dos créditos da
energia elétrica relativa à parcela dos gases não comercializados (ventados), o Poder
Judiciário vem decidindo de maneira reiterada em entendimento oposto ao da Fazenda
Pública.”

5. Esclarece, ainda, que, segundo “levantamentos da Advocacia Geral do Estado de Minas
Gerais, (...) a quase totalidade das execuções fiscais relativas à matéria são submetidas
à perícia judicial, que envolve matéria fática” e que o Poder Judiciário vem proferindo
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suas decisões com base nas conclusões periciais de que os gases eliminados na
atmosfera não se confundem com o produto final comercializado pelas empresas, para
concluir que os gases ventados consistem em perdas inerentes ao processo de produção,
não sendo cabível o estorno dos créditos de energia elétrica consumida na sua produção.

6. Ressalta que “já tivemos vários processos arquivados por decisão definitiva em juízo, e
o Estado de Minas Gerais já sofreu despesas com honorários de sucumbência dos
créditos cancelados judicialmente.”

7. Alerta  que “para os casos ainda pendentes de julgamento, e mantendo-se a
jurisprudência atual, continuaremos a incorrer nos riscos de honorários sucumbenciais
com base no proveito econômico da parte vitoriosa nas ações, o que gera valores
significativos de honorários, dispostos no art. 85 da Lei 13.105/15, o Código de
Processo Civil.”

8. Além dos riscos relativos aos ônus da sucumbência, relaciona outros fatores que que
margeiam o impacto da atividade de lançamento de créditos tributários envolvendo a
matéria na administração pública do Estado de Minas Gerais:

- A alocação de mão de obra envolvida em toda a fase administrativa, a se
continuarem as autuações fiscais – Delegacia Fiscal, Núcleo de Controle
de Qualidade do Crédito, Superintendência de Crédito e Cobrança,
Superintendência de Fiscalização, Administração Fazendária, Conselho de
Contribuintes.
- A alocação de mão de obra envolvida em toda a fase de dívida ativa, no
caso de julgamentos procedentes no CCMG, como vem ocorrendo até
então – defesa em primeira instância, defesa em segunda instância,
assistência em perícias judiciais, custos inerentes à execução fiscal.

9. Relata que, “diante da constatação dos riscos em relação à matéria, algumas
providências já foram efetivadas, como a adoção, pela Subsecretaria da Receita
Estadual do entendimento manifestado em Parecer 2ª PDA [SEI 19750976],
promovendo a orientação conjunta SUFIS/SUCRED à Superintendência Regional da
Fazenda BH, visando demonstrar a jurisprudência hoje dominante com relação à
matéria em exame, trazendo prejuízos ao Estado de Minas Gerais. Tal orientação
enseja a necessidade de avaliação, por parte daquela unidade, de considerar estes
fatos quando do planejamento das ações fiscais para o exercício, visando privilegiar a
eficiência nas ações, princípio constitucional imputado à administração pública.”

10. Afirma, porém, que “além de temporária, eis que não fundamentada em decisão
definitiva do Poder Judiciário, tal recomendação não abarca as desejáveis soluções
para o crédito tributário já formalizado, e nem assegura o não lançamento dos créditos
tributários não formalizados.”

11. Destaca a Coordenadora do GT que já foram preliminarmente discutidas, por
representantes da SEF e da AGE com o principal contribuinte a possibilidade de se
buscar uma solução consensual, com o estabelecimento de um regime especial que
preveja um percentual de estorno de créditos de energia elétrica adequado à situação em
exame, levando-se em consideração critérios técnicos envolvendo as perdas e as
particularidades das empresas, com a possível aplicação deste percentual nas autuações
existentes, nos termos da legislação vigente.

12. No entanto, para dar prosseguimento ao estudo de alternativas para a solução do caso,
alega ser necessária a manifestação da Advocacia Geral Adjunta Consultiva,
respondendo às seguintes questões:

1) É possível a celebração de transação administrativa ou judicial, nos
termos da legislação hoje vigente, com hipótese de remissão de imposto e
anistia de multas e juros, para que sejam aplicados nas autuações
existentes os percentuais de estorno de crédito apurados em estudo
específico, por ocasião do estabelecimento de regime especial de crédito
presumido?
2) É possível a aplicação das medidas previstas no caput e no inciso VIII
do art. 1º, da Lei 23.172/18, in verbis:
“1º Fica a Advocacia-Geral do Estado autorizada a não ajuizar, não
contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de
recurso que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas seguintes hipóteses:
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...
VIII – Quando, em promoção fundamentada, o Procurador do Estado não
vislumbrar, no mérito, a possibilidade de êxito da pretensão, em vista das
circunstâncias de fato postas nos autos e da jurisprudência dominante, a
fim de afastar a sucumbência recursal.”?

13. Encaminhado o expediente a esta Consultoria Jurídica, passamos a analisar.

I – Formas consensuais de resolução de conflitos

14. Desde a denominada Emenda da Reforma do Judiciário (EC nº 45/2004), a doutrina
chama a atenção para um “novo enfoque” da garantia de acesso à justiça, assentado em
três pilares: 1) garantia de informalidade nos procedimentos em juízo, com o abandono do
exagero formalista; 2) prestação de uma tutela jurisdicional efetiva e adequada, que
assegure verdadeira proteção aos direitos lesionados ou ameaçados de lesão; 3)
valorização dos meios paraestatais de solução de conflitos, os chamados “sucedâneos da
jurisdição”, como a arbitragem, a mediação, a conciliação, entre outros.  

15. De fato, uma das mais eficazes formas de se evitar o excesso de demandas judiciais é
exatamente a autocomposição entre as partes litigantes. Essa possibilidade de
composição vem prevista no Código Tributário Nacional que arrola dentre as causas de
extinção do crédito tributário a transação (art. 156, III).

16. Em sentido técnico, transação indica o contrato pelo qual as partes, mediante concessões
recíprocas, previnem ou terminam litígio. A matéria encontrou regramento no anterior
Código Civil brasileiro, no qual vinha como forma de extinção das obrigações (artigos
1.025 a 1.036). No atual CCB, a transação, acompanhando a tendência doutrinária
dominante, aparece expressamente como contrato nominado no Capítulo XIX (“Da
Transação”), do Título VI (“Das Várias Espécies de Contrato”), do Livro 1 (“Do Direito das
Obrigações”), da Parte Especial, nos artigos 840 a 850.

17. Disciplinando a figura, o art. 171 do CTN determina que a lei pode facultar, nas condições
que estabelecer, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação
que, mediante concessões mútuas, importe em extinção do crédito tributário.

18. Em verdade, conforme alerta Paulo de Barros Carvalho, “a extinção da obrigação,
quando ocorre a figura transacional, não se dá, propriamente, por força das concessões
recíprocas, e sim do pagamento. O processo de transação, em verdade, apenas prepara
o caminho para que o sujeito passivo quite sua dívida, promovendo o desaparecimento
do vínculo.” [1] 

19. Na mesma linha, Sacha Calmon Navarro Coêlho assevera que a “transação é fato que
pode resultar em remissão ou pagamento. A remissão e o pagamento, estes sim,
extinguem o crédito.”[2]

20. Praticada em matérias potencial ou efetivamente litigiosas, a transação administrativo-
tributária pode, desde que autorizada por lei, versar tanto sobre o quantum debeatur,
como sobre a forma de pagamento (prazo de pagamento, entrega de bens, etc.).

21. Em Minas Gerais, a legislação, em perfeita sintonia com o CTN, acolheu a possibilidade
de realização de transações administrativo-tributárias, prevendo-a expressamente como
modalidade especial de pagamento, no Capítulo V da Lei Estadual n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolidada legislação tributária no Estado de Minas Gerais:

CAPÍTULO V Das Formas Especiais de Pagamento
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.
§ 2º Para os efeitos de parcelamento, o crédito tributário será considerado
monetariamente atualizado, observada a legislação específica.
§ 3º O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do débito e
a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou
judicial, ou de ação judicial.
§ 4º No caso de cancelamento de parcelamento, se o crédito tributário já
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§ 4º No caso de cancelamento de parcelamento, se o crédito tributário já
estiver inscrito em dívida ativa e ajuizada a execução fiscal, será apurado o
débito remanescente, prosseguindo-se a execução fiscal.
§ 5º Presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens e rendas,
ou o seu início, feito por sujeito passivo que tenha requerido o
parcelamento do débito tributário ou possua parcelamento em curso, salvo
quando reservar bens ou renda suficiente para o integral pagamento do
crédito tributário.

22. No art. 218, a Lei Estadual nº 6.763/75 assim dispõe sobre a transação:

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;

23. Como já afirmado, a transação em si não é modalidade de quitação do crédito tributário,
mas sim um acordo celebrado entre as partes para que, mediante concessões mútuas,
que podem versar tanto sobre o montante do crédito a ser quitado, como sobre formas
alternativas de pagamento (prazo dilargado, parcelamento, entrega de bens, etc.),
promovam a extinção do litígio, estabelecendo, de comum acordo, qual será a modalidade
e as condições para quitação.  

24. Se, por exemplo, a Fazenda Pública apenas parcela o crédito tributário, estabelece
contrato de transação com o contribuinte, abrindo-lhe a possibilidade de efetuar o
pagamento de forma mais alongada. O crédito tributário mantém-se íntegro, mas o
pagamento se dá de forma parcelada.

25. A transação administrativo-tributária pode se dar, também, mediante dação em
pagamento, por meio de acordos pelos quais se extinga obrigação que o contribuinte
contesta. Trata-se, por certo, de solução acordada com a Administração, prevista no art.
156, XI, do CTN, para a solução de conflitos tributários, que só pode ser celebrada em
uma espécie de contrato administrativo de transação, pois, ao invés de pagar o tributo em
espécie, com o consentimento da Administração, que deseja encerrar o litígio, na forma
da lei da pessoa política tributante, o contribuinte extingue a obrigação tributária
entregando ao patrimônio do Estado um bem de interesse deste. A Administração Fiscal,
para encerrar o litígio, aceita, no caso concreto, um bem para que possa o crédito
tributário ser extinto e o litígio encontrar termo. Basta verificar que, para a Administração
aceitar o bem, no mínimo, as partes devem celebrar um acordo sobre o valor do bem,
sobre as condições de entrega, sobre o prazo, etc.

26. Da mesma forma, se o bem que será entregue em pagamento da dívida for objeto de
penhora nos autos de execuções fiscais movidas contra o contribuinte, a transação pode
se dar através da adjudicação desse bem pelo Estado credor, caso em que deverá ser
necessariamente homologada pelo Poder Judiciário, seguindo-se as formalidades legais.

27. Embora a Lei Estadual n° 6.763/75 não tenha definido o que poderia ser objeto das
concessões recíprocas, remeteu ao regulamento a definição dos casos em que a
transação será celebrada, condicionando-a apenas à existência 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 (art. 218, IV).

28. Por sua vez, completando o regramento legal da matéria, a Lei Estadual nº 14.699/2003
dispõe sobre formas alternativas de extinção do crédito tributário, disciplinando com
detalhes a dação em pagamento, a adjudicação de bens e a compensação de créditos de
precatórios judiciais com débitos inscritos em dívida ativa.[3]

29. Observa-se, assim, que a lei estadual dispôs minuciosamente sobre algumas
modalidades de quitação do crédito tributário, que não o tradicional pagamento em
moeda corrente, que poderão ser aceitas mediante transação. No entanto, nada dispõe
sobre as hipóteses em que a transação versar sobre o valor do crédito tributário em litígio,
ou seja, sobre as hipóteses em que as concessões mútuas atingirem o montante da
obrigação tributária.

Parecer Jurídico 16267 (20705634)         SEI 1080.01.0057912/2020-50 / pg. 4



30. O Regulamento do Processo e dos Procedimentos Tributários Administrativos (RPTA),
trazido pelo Decreto Estadual nº 44.747, de 03 de março de 2008, densifica as leis
mineiras, balizando devidamente a margem de discricionariedade do administrador, ao
reger os institutos da transação, da dação em pagamento, da adjudicação de bens e do
parcelamento, mas também não prevê os limites e parâmetros quando a transação versar
não sobre a forma de quitação do crédito, mas sobre o seu valor.[4]

31. Assim, se de um lado, temos na legislação mineira um amplo regramento da transação
que tenha por objeto modalidades de quitação do crédito tributário alternativas à moeda
corrente, nada dispôs sobre os limites da discricionariedade do administrador quando a
transação versar sobre o valor do crédito tributário envolvido.

32. Tal constatação, no entanto, não impede a utilização da figura transacional, devendo-se
buscar no complexo normativo que rege o sistema tributário os limites e parâmetros para
sua celebração.

II – Da transação em matéria tributária

33. As possibilidades de soluções consensuais são, teoricamente e a princípio, mais
reduzidas quando se está em ramo do Direito Público sujeito ao princípio da tipicidade,
como o Direito Penal e o Direito Tributário.

34. Exatamente por essas razões é que já se questionou se o Direito Tributário seria infenso
ao concerto entre a Administração e o contribuinte. Se, por um lado, a transação penal
encontrou consagração constitucional (art. 98 da CRFB/88), por outro, o Direito Tributário
tem de específico apenas as normas atinentes à “instituição” de tributos.

35. O Código Tributário Nacional (CTN) prevê, dentre as modalidades de extinção do crédito
tributário, no art. 156, III, a transação. Disciplinando a figura, o art. 171 do CTN determina
que a lei pode facultar, nas condições que estabelecer, aos sujeitos ativo e passivo da
obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em
extinção do crédito tributário.

36. Verifique-se que o CTN abre a possibilidade às pessoas políticas de, por meio de lei,
disciplinarem a transação, isto é, a transação administrativo-tributária tem como
pressuposto a existência de lei da entidade tributante disciplinando sua celebração.

37. Assim como na transação civil, na transação tributária a manifestação de vontade das
partes é requisito absolutamente essencial para a realização do ato. A primeira objeção
que se coloca é que falar em vontade na atividade administrativa de cobrança do crédito
tributário pode parecer contraditório, uma vez que “tributo é toda prestação pecuniária
compulsória, em moeda ou sujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção
de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.” (art. 3° do CTN)

38. A ausência de qualquer margem de discricionariedade ao administrador na atividade de
constituição do crédito tributário vem reiterada no art. 142, parágrafo único do CTN, in
verbis:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. (destaque
nosso)

39. Entretanto, a possível contradição entre o instituto da transação e a vinculabilidade do ato
administrativo de lançamento é apenas aparente. Se é verdade que a obrigação tributária
nasce com a ocorrência do fato gerador[5], é apenas com o lançamento que se dá a
“constituição” do crédito tributário, ou seja, que se formaliza a obrigação tributária com a
identificação do sujeito passivo, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido e, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível.

40. O caso dos tributos sujeitos ao lançamento de ofício (por exemplo, o IPTU e o IPVA), bem
como naqueles lançados com base em declaração (como antigamente era o imposto
sobre a renda), o lançamento tem ainda o efeito de conferir exigibilidade ao crédito
tributário. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como é o caso do ICMS,
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a própria lei torna obrigatório que o próprio sujeito passivo identifique a matéria tributável,
calcule o montante do tributo devido e efetue o recolhimento, sem qualquer interferência
do Estado-Administração.

41. Seja no lançamento feito pela autoridade administrativa, seja no chamado auto-
lançamento, é esse o ato em que “opera-se a aplicação concreta da lei tributária ao fato
jurídico tributário.”[6] Como todo ato de aplicação do direito, demanda uma tarefa
hermenêutica, por mais simples e objetivos que sejam os comandos normativos. E os
comandos normativos em matéria de tributação não têm nada de simples e objetivos.

42. As Administrações Fazendárias têm se utilizado cada vez mais do chamado lançamento
por homologação, onde cabe aos contribuintes liquidar suas obrigações fiscais e recolher
os tributos devidos aos cofres públicos. A complexidade da legislação tributária, aliada à
imposição de um sistema de autoliquidação sem um mecanismo eficaz de consulta prévia
sobre a sua interpretação, por certo aumentam a conflituosidade e litigiosidade nas
relações Fisco x Contribuinte.

43. Em artigo resultante das discussões conduzidas no projeto de pesquisa “Mecanismos
Alternativos na Solução de Conflitos”, da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Mato Grosso do Sul — FADIR/UFMS, destacam os pesquisadores Hendrick Pineiro da
Silva e Lídia Maria L. R. Ribas[7]:

O processo de incidência envolvido no lançamento envolve
necessariamente juízos interpretativos realizados por sujeitos competentes
elegidos pelo sistema. O lançamento — enquanto processo de introdução
de novas normas de obrigação fruto da aplicação das regras de tributação
— é um potencial gerador de conflitos, na medida em que a dialogia
inerente ao processo interpretativo pode induzir o consenso entre emissor
e receptor da mensagem normativa, que conduz ao seu cumprimento
voluntário, quanto a discordância entre estes. Defende-se que “nos casos
em que há discordância entre a interpretação dos comunicadores, a
dialogia jurídica permite aos destinatários submeter a contenda ao exame
das autoridades administrativas e judiciais” (ARAÚJO, 2011, p. 151).
Como já defendeu-se [sic] em outra oportunidade, a Transação Tributária
“[...] figura como uma ferramenta para a eliminação de controvérsia, de
forma a tornar certa a relação jurídica tributária por meio da introdução do
consenso no processo de positivação” (RIBAS; SILVA, 2013, p. 20). Quer-
se ressaltar que o conflito operacionalizado no seio da Transação deriva
do lançamento, enquanto processo de aplicação de normas tributárias,
nunca da instituição do tributo em si (an).

44. As vantagens de obtenção de consenso na interpretação e aplicação da norma foram
bem percebidas pela legislação mineira. Reza o art. 191 do Decreto Estadual nº
44.747/2008, que veicula o Regulamento do Processo Tributário-Administrativo no Estado
de Minas Gerais, que a transação poderá ser realizada em casos excepcionais, quando
se tratar de matéria de alta indagação jurídica, de fato ou de direito.[8]

45. Embora a legislação se valha de “conceitos jurídicos indeterminados”, tais como o de
“casos excepcionais” e “alta indagação jurídica”, os parâmetros para a delimitação dos
casos em que poderá ser celebrada a transação podem ser bem delineados pelo
intérprete. É óbvio que o fechamento do conceito só poderá ser feito pelo aplicador da lei
no caso concreto, e é por isso mesmo que se justifica a utilização de “conceitos jurídicos
indeterminados” em todos os ramos do Direito.

46. Situações excepcionais podem existir por razões das mais diversas, como, por exemplo,
resultantes de: 1. avaliação do custo/benefício da transação, levando-se em consideração
a previsão do tempo de duração da demanda, aliada aos altos custos do processo
judicial; 2. situações excepcionais do mercado, que levem à retração da economia,
causando maiores prejuízos para ramos específicos de atividades; 3. boa-fé do
contribuinte, que eventualmente consiga comprovar que a prática da infração à legislação
tributária resultou de erro escusável; etc. 

47. Paralelamente, a par do grau de indeterminação do conceito, é indiscutível que a
expressão “alta indagação jurídica” traduz a ideia de que não existe uma solução jurídica
final para um determinado caso concreto nos Tribunais e que a solução final é duvidosa,
controversa, ou não se pacificou.

48. Essa alta indagação jurídica a que se refere o art. 191 do RPTA pode ser relativa a
matéria de fato ou de direito. No procedimento de fiscalização, por exemplo, muitas vezes
o Fisco apura infrações à legislação, mas não consegue precisar certas circunstâncias
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fáticas, o que leva à utilização de algum critério de arbitramento. Portanto, antes, no curso,
ou após o lançamento, deve-se admitir a transação, quando impossível prova firme dos
fatos efetivamente ocorridos, para que Fisco e contribuinte cheguem a um acordo sobre
algum elemento fático relevante para o lançamento.

49. Na realidade, a necessidade de transação quando há dúvida fundada da Administração
Fiscal quanto a um elemento fático é corriqueira, entretanto essa não é a única hipótese
de solução concertada admissível entre o Fisco e o contribuinte. Também é possível a
transação administrativo-tributária preventiva com relação a questões de direito, isto é,
para delimitação de interpretação jurídica. A propósito, muitas vezes, é para resolver
questões de direito duvidosas que normas administrativas são elaboradas.

50. Da mesma forma, o Direito Administrativo Tributário estruturou o instituto da “consulta”,
pelo qual o contribuinte pode verificar com o Fisco o entendimento que a Administração
tem sobre determinada matéria. Muitas vezes, a própria compreensão administrativa de
certos assuntos pode se alterar, demonstrando que a interpretação de algumas questões
jurídicas pode não ser inequívoca e firme, mas passível de gerar litígios.

51. Quanto ao momento em que poderá ser celebrada, em virtude da redação do art. 171 do
CTN, alguns autores defendem que a transação em matéria tributária só seria admissível
para pôr fim a processos judiciais, ou seja, não seria admitida a transação preventiva.  O
art. 191 do Regulamento do Processo Tributário Administrativo mineiro, assim como o
CTN, também afirma que a transação será realizada para extinguir litígio.

52. Porém, tanto o CTN como a legislação mineira empregam o termo “litígio” no sentido
amplo, abrangendo pendências administrativas ou judiciais, donde se conclui que a
transação pode ocorrer em processo administrativo ou judicial, uma vez que ambos
envolvem pretensão resistida por uma das partes.

53. O conceito de litígio deve ser tomado da forma mais ampla e técnica, querendo significar
“conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida”, e essa resistência, em
especial na seara tributária, pode também se dar no curso de processo administrativo.

54. O litígio ocorre em momento anterior à existência do processo judicial e à provocação da
jurisdição, daí, nos termos do CTN, a transação presta-se à solução de litígios, entendidos
estes como pretensões do Fisco resistidas pelo contribuinte, anteriores ou posteriores ao
processo judicial.

55. Deve-se destacar que a transação resulta numa vantagem importante na gestão e
aplicação do sistema fiscal, desde que sejam respeitados os princípios da transparência
e se garantida a clareza na aplicação das regras transacionais.

III – Da transação relativa ao quantum debeatur – Transação x renúncia fiscal.

56. Já foi dito que a transação pode versar tanto sobre as formas de quitação do crédito
tributário, quanto sobre o próprio valor devido. A depender do que restar consensado na
transação, o instituto pode resultar em uma mescla de vários outros, igualmente previstos
no Código Tributário Nacional.

57. Assim é que se a transação versar sobre as modalidades de pagamento, podemos ter
uma mescla com a dação em pagamento ou o parcelamento, por exemplo. Todos esses
institutos também encontram previsão expressa tanto no Código Tributário Nacional, como
na legislação mineira, conforme já evidenciado.

58. No entanto, a transação pode ainda versar sobre o valor do crédito tributário envolvido.
Nesse sentido, o Fisco abre mão de parte do crédito tributário que entende devido e o
sujeito passivo – que se opõe à exigência fiscal por entendê-la equivocada, por exemplo –
renuncia ao direito de se insurgir, administrativa ou judicialmente, contra aquela exigência
que entende indevida. Nesses casos, a transação pode envolver remissão ou anistia, a
depender se a concessão se dará em relação ao valor do próprio tributo que a
Administração entende devido, ou atingirá apenas os valores de juros e multas.

59. É isso o que ocorre com os diversos programas de recuperação fiscal instituídos pelos
entes federados como forma de reduzir os estoques de seus créditos e melhorar a
obtenção de receitas. Em contrapartida a reduções e parcelamentos facilitados para
quitação do crédito tributário, o sujeito passivo renuncia ao direito de discutir teses
jurídicas ou matérias fáticas perante o Poder Judiciário, seja referente a processos já em
curso, ou que poderiam vir a ser discutidos em juízo. 

60. Tratando dos diversos programas de recuperação fiscal instituídos pela União, Fernando
Facury Scaf deixa claro que o instituto não se confunde com renúncia fiscal, guardando
todas as características de uma transação, forma de extinção do crédito tributário regida
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pelo art. 171 do Código Tributário Nacional:

Observe-se que a transação é uma mescla de vários dos institutos acima
mencionados, o que se caracteriza pela expressão “concessões mútuas” a
serem firmadas entre os “sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária”,
cujo objetivo é a “determinação do litígio” visando a “extinção do crédito
tributário”. Claro, sob a égide da reserva legal, o que é pressuposto e está
contemplado nos diversos Refis, consoante as leis acima mencionadas.
Assim, nesse plexo de relações tributárias, temos anistia, remissão,
parcelamento e pagamento, dentre outros institutos isolados previstos no
CTN, a depender do exato formato do programa de parcelamento
incentivado. Portanto, trata-se de um programa que mescla extinção,
suspensão e exclusão do crédito tributário em um só sistema, cuja única
possibilidade teórica de enquadramento normativo no CTN é através do
instituto da transação tributária.
Claro que o escopo final é, da parte do contribuinte, pagar menos, e, para
tanto, renuncia ao exercício de direitos que entende possuir contra aquela
exigência fiscal; da parte do Estado é receber valores incertos, de forma
mais rápida e segura, renunciando a direitos que entende possuir contra o
contribuinte. O Estado oferta esta possibilidade através de Lei e o
contribuinte a aceita, convalidando a transação.
Existe [sic], por detrás de toda essa operação, diversos valores e
princípios constitucionais tais como a boa fé específica entre as partes
envolvidas, a confiança recíproca, a busca por segurança jurídica, o
conceito de ato jurídico perfeito e, acima de tudo, a lógica do sistema
capitalista, que gera a necessidade de relações jurídicas estáveis, pois
para as empresas é melhor a certeza de uma dívida que a dúvida de uma
relação jurídica a ser analisada emprazo incerto e com resultados
imprevisíveis pelo Poder Judiciário.
O STJ já reconheceu serem os Refis uma transação em pelo menos dois
julgados (Relator Ministro Castro Meira, REsp 739.037/RS; e Relatora
Ministra Eliana Calmon, REsp 499.090/SC).
A esta altura da exposição, entendo haver certa tranquilidade em afirmar,
no âmbito teórico, serem os diversos Refis uma espécie jurídica de
transação tributária e não uma fórmula singela de renúncia fiscal.[9]

61. Assim, fica claro que a transação pode envolver um plexo de institutos tributários,
mesclando formas de extinção, exclusão e suspensão do crédito, previstas no Código
Tributário Nacional.

62. Ao balizar a utilização do instituto da transação, a legislação mineira – que deve ser
interpretada de maneira sistêmica – previu regras precisas e bem definidas quando a
transação envolver dação em pagamento, adjudicação e compensação do crédito com
valores de precatórios devidos pelo Estado de Minas Gerais.[10]

63. Por outro lado, quanto a concessões que envolvam o montante do crédito tributário, previu
o legislador mineiro, de maneira perene, o Programa de Pagamento Incentivado de
Débitos com a Fazenda Pública do Estado, denominado “Programa Regularize”, que
contempla reduções progressivas de juros e multas, que podem chegar a 50% (cinquenta
por cento) do valor total do crédito, observados a forma, os limites, os prazos e as
condições previstos em regulamento.[11]

64. Isso sem falar nos programas temporários de recuperação fiscal, a exemplo do Plano de
Regularização de Créditos Tributários, instituído pela Lei nº 22.549/2017 e regulamentado
pelo Decreto nº 47.210/2017, no que se refere aos créditos de ICMS, cujas sucessivas
prorrogações fizeram com que as concessões em matéria de redução do crédito
tributário, cumuladas com modalidades alternativas de quitação, vigorassem de julho de
2017 a dezembro e 2018.[12]

65.   Excluídas as reduções do crédito tributário cuja regulamentação feita de forma geral e
abstrata vem especificamente delineada na legislação mineira,  o RPTA determina que a
transação dependerá: a) de parecer da Advocacia-Geral do Estado e, em se tratando de
matéria de fato, de parecer técnico emitido pelas Superintendências da Secretaria de
Estado da Fazenda, no âmbito de suas competências, devidamente ratificado pelo
Subsecretário da Receita Estadual e pelo Secretário de Estado da Fazenda; ou b) de
parecer aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado da Fazenda e do
Advogado-Geral do Estado, publicada no órgão oficial. Estes pareceres deverão
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especificar as condições e garantias para a efetivação do acordo. 

66. Embora tenha regulamentado o instituto da transação, principalmente quanto aos
aspectos formais de validade para a sua celebração, o RPTA (Decreto n° 44.747/2008)
deve ser interpretado de forma sistêmica com vários dispositivos da legislação mineira,
principalmente dos que tratam sobre as formas especiais de quitação do crédito, bem
como limites e parâmetros para concessões em relação ao seu valor.

67. Ainda no que se refere ao valor do crédito tributário objeto de transação, deve-se destacar
que não houve revogação do Decreto Estadual n° 41.417/2000, razão pela qual as
disposições que não forem incompatíveis com o regramento normativo ulterior do instituto
da transação permanecem em pleno vigor. Dentre elas, deve-se destacar o disposto em
seu art. 2°, que reza:

Art. 2º. A transação judicial, restrita às parcelas acessórias da
obrigação principal, alcança idêntica matéria discutida pelo mesmo
contribuinte na órbita administrativa e tem cabimento quando, em razão de
precedentes jurisprudenciais ou da complexidade fático-jurídica ou
exclusivamente jurídica da matéria discutida, houver fundadas dúvidas
quanto ao êxito da ação.
Parágrafo único - O termo de transação somente ganhará eficácia após
homologação judicial, ouvido o Ministério Público, nos termos do artigo 7º
da Lei nº 13.741, de 29 de novembro de 2000.  

68. Assim, analisando sistematicamente a legislação mineira, observa-se que a transação
tributária encontra limites qualitativos e quantitativos, pouco restando à discricionariedade
do administrador, a quem caberá analisar as matérias de fato e de direito consideradas
controvertidas, a fim de justificar a utilização do instituto.

IV – Do caso específico objeto da consulta

69. Nesse tópico, e já respondendo ao primeiro questionamento colocado pela Consulente,
trata-se de autuações fiscais originadas pela ausência de estorno proporcional dos
créditos de ICMS relativos à aquisição de energia elétrica consumida no processo de
produção de gases industriais, que não foram posteriormente objeto de comercialização.

70. Toda a questão resume-se à interpretação das disposições do art. 155, § 2º, II, b, da
Constituição, que, acompanhado pela Lei Complementar n° 87/96[13] e pela Lei Estadual
n° 6.763/75[14], reza:

Art. 155, § 2.º O imposto previsto no inciso II [ICMS] atenderá ao seguinte:
(...)
II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em contrário da
legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas
operações ou prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores;
(destaque nosso)

71. Como as empresas produtoras de gases industriais sofrem perdas no processo produtivo,
o Fisco Mineiro promove o estorno dos créditos de energia elétrica proporcionalmente
aos gases que, por terem sido ventados para a atmosfera, não foram objeto de
comercialização.

72. Relata a Consulente que apesar de todos os esforços em defesa da legitimidade das
autuações, tanto por parte da Secretaria de Estado de Fazenda, na qualidade de
assistente técnico pericial,  como da AGE, na defesa da tese em juízo, nas perícias
judiciais restou consignado que os gases ventados para a atmosfera não poderiam ser
qualificados como mercadorias, uma vez que não estariam ainda prontos para o consumo.

73. Com base nessa constatação, as decisões judiciais, tanto em primeira como em segunda
instância, têm declarado a ilegitimidade dos lançamentos, determinando a
desconstituição dos créditos tributários, com a consequente condenação do Estado nos
ônus da sucumbência.

74. Em resposta a questionamentos da Secretaria de Estado da Fazenda, a 2ª Procuradoria
de Dívida Ativa, responsável pelo acompanhamento de boa parte dos processos que
envolvem essa matéria, constatou que os créditos são de difícil recuperação, uma vez que
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as decisões vêm sendo embasadas na prova técnica, o que dificulta o conhecimento de
recursos para os tribunais superiores:

 

75. Assim, resta fartamente demonstrada a existência de “alta indagação jurídica”, seja pela
matéria fática, seja pela interpretação do direito aplicável ao tema, atendida, portanto, a
exigência contida no art. 191 do RPTA, in verbis:

Art. 191.A transação será realizada em casos excepcionais, no interesse
da Fazenda Pública Estadual, mediante concessões mútuas, para extinguir
litígio, quando se tratar de matéria de alta indagação jurídica, de fato ou de
direito.
Parágrafo único. A transação dependerá:
I - de parecer da Advocacia-Geral do Estado e, em se tratando de matéria
de fato, de parecer técnico emitido pelas Superintendências de
Fiscalização, de Tributação, e de Arrecadação e Informações Fiscais, no
âmbito de suas competências, ratificado pelo Subsecretário da Receita
Estadual e pelo Secretário de Estado de Fazenda;
II - de parecer aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de
Fazenda e do Advogado-Geral do Estado, publicada no órgão oficial.

76. Não obstante, a transação prevista na legislação mineira encontra limites qualitativos e
quantitativos quanto ao seu objeto, conforme já demonstrado ao longo deste parecer.

77. Consulta-nos o Grupo de Trabalho se, no caso, “é possível a celebração de transação
administrativa ou judicial, nos termos da legislação hoje vigente, com hipótese de
remissão de imposto e anistia de multas e juros, para que sejam aplicados nas
autuações existentes os percentuais de estorno de crédito apurados em estudo
específico, por ocasião do estabelecimento de regime especial de crédito presumido?”
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78. Tal como posto na legislação mineira ora vigente, a transação não poderá acarretar
redução no valor do principal (art. 2° do Decreto Estadual n° 41.417/2000), ficando
atualmente limitada às reduções máximas previstas na Lei Estadual n° 15.273/2004 e seu
decreto regulamentador (Decreto Estadual n° 46.817/2015).[15]

79. Assim, entendemos não ser possível o estabelecimento de um regime especial retroativo,
uma vez que, tal como formulado na consulta, implicaria em remissão e anistia do crédito
tributário para além dos limites previstos na legislação ora em vigor.

V- Hipóteses e requisitos previstos na lei de desjudicialização

80. O segundo questionamento colocado na consulta diz respeito à possibilidade de
aplicação das medidas previstas no caput e no inciso VIII do art. 1º, da Lei 23.172/18, nos
processos que envolvem a matéria posta em discussão.

81. Referida lei estadual foi editada com o objetivo de reduzir o contencioso judicial, com a
previsão de meios alternativos para a solução de controvérsias administrativas ou
judiciais que envolvam a Administração Pública direta e indireta do Estado.

82. Com esse intuito, a lei “autoriza a Advocacia-Geral do Estado a não ajuizar, não
contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de recurso que
tenha sido interposto nos casos que especifica e cria a Câmara de Prevenção e
Resolução Administrativa de Conflitos.”

83. Se é certo que a Constituição Federal de 1988 garante que nenhuma lesão ou ameaça a
direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV), não menos
verdadeira é a constatação de que a morosidade da justiça brasileira acaba por anular  a
razão de ser de tão importante fundamento constitucional.

84. Há muito se ouvem as vozes contra a morosidade da justiça, o que vem sensibilizando
todos os setores do Governo, mormente o Poder Judiciário, que, carregando esse
estigma, conta com a descrença e a insatisfação aos olhos do povo.

85. Isso se torna ainda mais grave com a constatação de que o governo é o maior “cliente” do
Poder Judiciário. Segundo o Relatório Justiça em Números de 2019, elaborado pelo
Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) do Conselho Nacional de Justiça, em
2018, os processos de execução fiscal representavam, aproximadamente, 39% do total
de casos pendentes e 73% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de
congestionamento de 90%. Isso significa dizer que de cada 100 processos de execução
fiscal que tramitaram no ano de 2018, apenas 10 foram baixados.[16]   

86. O mesmo relatório aponta um tempo médio de duração de um processo de execução de
quase 7 anos! O retrato evidenciado pelos indicadores é de um Judiciário lento e
congestionado, apesar da alta produtividade dos juízes. A litigiosidade segue em alta,
tendo sido computados mais de 20 milhões de novos casos em 2018, sendo que mais de
10% desses casos são de execuções fiscais.

87. Várias medidas têm sido adotadas para a celeridade na solução de contendas, ideal
alçado a princípio constitucional desde a Emenda nº 45/2004. A promulgação do novo
Código de Processo Civil, elaborado com a intenção explícita de possibilitar uma Justiça
mais rápida e efetiva, é uma delas.

88. No entanto, como bem alertado ainda em 2004 pelo então Secretário de Reforma do
Judiciário, Sérgio Rabello Tamm Renault, além da adoção de medidas que permitam
soluções judiciais mais rápidas para os processos em curso, “se deve buscar a definição
de uma nova conduta do Estado em relação ao Judiciário.”

89. De fato, a função judicante é substitutiva, e não primária, apenas encontrando sua
justificativa quando inviáveis ou inoperantes os outros meios de solução de conflitos. O
princípio da inafastabilidade do acesso ao Judiciário deve ser interpretado em
consonância com o também princípio constitucional da celeridade, estampado na
Constituição Federal desde 2004, traduzido na garantia a todos, no âmbito judicial e
administrativo, de uma razoável duração do processo, bem como dos meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse sentido, reforça-se a ideia prática de
que o acesso ao Judiciário deve ser garantido, eliminando-se o excesso de tutela
jurisdicional, que provoca situação de ofensa incompatível com o princípio da celeridade
judicial.

90. Conforme bem alertam os Procuradores do Estado Wallace Alves dos Santos e Nilza
Aparecida Ramos Nogueira, “a atuação da advocacia pública para o fim de
desjudicialização, que já era crescente no mundo inteiro, passou a ser uma diretriz
estabelecida de modo expresso no art. 26 da LINDB.”[17]
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91. No Estado de Minas, essa diretriz veio contemplada na Lei nº 23.172/2018, que fomenta a
prevenção da judicialização de conflitos entre particulares e o Estado de Minas Gerais
pela utilização de meios consensuais de sua resolução.

92. A mesma lei buscou ainda sistematizar as hipóteses de descabimento e dispensa de
recursos judiciais, de forma a desestimular a multiplicação de recursos e incentivar o
respeito aos precedentes judiciais, imprimir maior agilidade e eficiência na análise de
pedidos de dispensa, e reduzir os prejuízos ao Estado de Minas Gerais decorrentes do
disposto no art. 85 da Lei nº 13.015/2015 (Código de Processo Civil), que prevê a
majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

93. Nesse sentido, dispôs o art. 1º da Lei Estadual 23.172/2019:

Art. 1º – Fica a Advocacia-Geral do Estado autorizada a não ajuizar, não
contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de
recurso que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas seguintes hipóteses:
I – casos considerados especiais ou com risco de sucumbência ou de sua
majoração, conforme previsto em resolução do Advogado-Geral do
Estado;
II – matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica dos Tribunais
Superiores, sejam objeto de ato declaratório do Advogado-Geral do
Estado;
III – caso exista decisão do Supremo Tribunal Federal – STF – desfavorável
em controle concentrado de constitucionalidade ou proferida pelo plenário;
IV – matérias que contrariem enunciado de súmula do STF, vinculante ou
não, ou dos Tribunais Superiores;
V – caso exista acórdão com trânsito em julgado desfavorável em incidente
de assunção de competência ou em incidente de resolução de demandas
repetitivas;
VI – matérias decididas em definitivo de modo desfavorável pelo STF ou
pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ –, em sede de julgamento realizado
nos termos do art. 1.036 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de
2015;
VII – matérias decididas em definitivo de modo desfavorável pelo Tribunal
Superior do Trabalho – TST –, em sede de julgamento realizado nos
termos do art. 896-C do Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º de maio de
1943;
VIII – quando, em promoção fundamentada, o Procurador do Estado não
vislumbrar, no mérito, a possibilidade de êxito da pretensão, em vista das
circunstâncias de fato postas nos autos e da jurisprudência dominante, a
fim de afastar a sucumbência recursal.
§ 1º – São casos considerados especiais, para efeitos do inciso I do caput,
os que envolvam as ações populares e coletivas que possam gerar forte
impacto nas políticas públicas, bem como outros casos previstos em
resolução do Advogado-Geral do Estado.
§ 2º – Nas hipóteses de que trata este artigo, o Procurador do Estado que
atuar no feito deverá, expressamente, inclusive para fins do disposto no §
4º do art. 496 da Lei Federal nº 13.105, de 2015:
I – no prazo da contestação, reconhecer a procedência do pedido, inclusive
em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade,
hipóteses em que não haverá condenação em honorários, nos termos do
inciso I do § 1º do art. 19 da Lei Federal nº 10.522, de 19 de julho de 2002;
II – desistir do pedido ou renunciar ao prazo recursal, quando intimado da
decisão judicial;
III – caso o processo se encontre no Tribunal, desistir do recurso.
§ 3º – A não interposição de recurso prevista no caput será permitida no
caso de:
I – recurso especial, extraordinário ou de revista, e subsequentes agravos:
a) fundados na violação de dispositivos que não foram prequestionados;
b) que demandem reexame de fatos e provas;
c) fundados em violação meramente reflexa à legislação federal ou à
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Constituição da República;
II – recurso especial ou extraordinário, e subsequentes agravos, que
tenham por intuito a simples interpretação de cláusulas contratuais.
§ 4º – O Advogado-Geral do Estado poderá avocar a análise quanto ao
ajuizamento de ação, não apresentação de contestação ou desistência da
ação, não interposição de recurso e sua desistência, nos termos deste
artigo, sobretudo quando considerar a matéria relevante por questões
processuais ou em virtude de seu potencial multiplicador, hipótese em que
os Procuradores do Estado responsáveis pelo processo deverão observar
a conclusão do Advogado-Geral do Estado.
§ 5º – Nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias
de constitucionalidade, nas arguições de descumprimento de preceito
fundamental, nas ações de mandado de segurança e de mandado de
injunção, quando a autoridade requerida for o Governador do Estado, a
Advocacia-Geral do Estado poderá recomendar o reconhecimento da
procedência do pedido, bem como, nas causas em que inexistir interesse
direto da administração, orientar que permaneça sem se manifestar nos
autos.
§ 6º – A concessão da autorização prevista no caput será regulamentada
por resolução do Advogado-Geral do Estado.
§ 7º – A motivação dos atos previstos no caput, na qual constarão o nome
das partes e, se houver, o valor da causa, será publicada:
I – sob a forma de extrato, no órgão oficial do Poder Executivo;
II – integralmente e por prazo indeterminado, no site da Advocacia-Geral do
Estado.

94. Com a clara intenção de reduzir a litigiosidade, aumentar a eficiência da advocacia
pública e contribuir para o descongestionamento e para a celeridade da justiça, a lei
normatiza e orienta a tomada de decisão para evitar a interposição de recursos inúteis e
consequentemente sepultar a procrastinação processual. Referida lei estadual foi
regulamentada pela Resolução AGE n° 25/2019.

95. A regulamentação das matérias não recorríveis tem também como escopo padronizar a
atuação do ente público, viabilizando tratamento isonômico das questões jurídicas postas
em discussão.

96. Especificamente ao caso objeto da consulta, questiona-nos a Consulente sobre a
possibilidade de aplicação do art. 1°, inciso VIII, da lei estadual que autoriza a AGE a “não
ajuizar, não contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de
recurso que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que inexista outro
fundamento relevante (...), quando, em promoção fundamentada, o Procurador do
Estado não vislumbrar, no mérito, a possibilidade de êxito da pretensão, em vista das
circunstâncias de fato postas nos autos e da jurisprudência dominante, a fim de afastar a
sucumbência recursal.”

97. Em tese, e sem analisar detalhadamente o mérito das ações em que se questiona a
exigência fiscal, deve-se destacar que a autorização prevista no dispositivo depende não
só da promoção do Procurador do Estado, como ainda da aprovação do Procurador-
Chefe e do Advogado-Geral do Estado, como se infere do disposto nos arts. 3° e 4° da
Resolução AGE n° 25/2019, in verbis:

Art. 3º - Compete ao Advogado-Geral do Estado autorizar o não
ajuizamento, a não apresentação de defesa ou a desistência de ação em
curso, bem como a não interposição de recursos ou a desistência de
recursos já interpostos, nos processos judiciais classificados como
especiais, assim considerados:
I - processos cujo conteúdo econômico seja superior a R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais), podendo ser adotados, em ato
próprio, valores diversos para Procuradorias Especializadas ou em
razão da matéria;
II - processos que apresentem risco de sucumbência ou de sua majoração
desproporcional ao resultado esperado;
(...)
XV - demais casos assim declarados em razão da relevância e
repercussão ou de avocação.
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§1º - Em todas as situações previstas no caput, os processos deverão ser
encaminhados ao Gabinete do Advogado-Geral do Estado mediante
promoção do Procurador do Estado responsável, aprovada pelo
Procurador-Chefe, na primeira metade do prazo recursal.
(...)
Art. 4º - O Advogado-Geral do Estado, desde que inexista outro
fundamento relevante, aprovará e autorizará, mediante Ato Declaratório, o
não ajuizamento, a não apresentação de defesa ou a desistência de ação
em curso, bem como a não interposição de recursos ou a desistência de
recursos já interpostos, nas seguintes hipóteses:
I - nos casos especiais indicados no art. 3º;
II - quando houver jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores em
sentido contrário à tese do Estado;
III - quando, em promoção fundamentada, o Procurador do Estado
não vislumbrar, no mérito, a possibilidade de êxito da pretensão, em
vista das circunstâncias de fato postas nos autos e do
posicionamento sustentado pela jurisprudência dominante, a fim de
afastar a sucumbência inicial ou recursal.
§1º - O Advogado-Geral do Estado poderá avocar a análise sobre o não
ajuizamento de ação, a não apresentação de contestação ou a desistência
da ação, a não interposição de recurso ou sua desistência, sobretudo
quando considerar a matéria relevante por questões processuais ou em
virtude de seu potencial multiplicador, hipótese em que os Procuradores do
Estado responsáveis pelo processo deverão observar a conclusão do
Advogado-Geral do Estado.
§ 2º - O Advogado-Geral do Estado poderá conferir caráter geral à
autorização de que trata este artigo, o que dispensa a edição de novos
atos declaratórios no âmbito da respectiva Procuradoria Especializada ou
Advocacia-Regional, devendo ser realizada a comunicação da hipótese
nos autos, para efeito de aplicação do art. 496 do CPC.
(...)
§4º - Nos casos dos incisos II e III, deverá ser observado o procedimento do
§1º do art. 3º desta Resolução.
§ 5º - Na hipótese do inciso III, fica autorizada a celebração de acordo
nos autos, observado ato regulamentar próprio.
§ 6º - O Ato Declaratório emitido pelo Advogado-Geral do Estado para o
não ajuizamento, a não apresentação de defesa ou a desistência de ação
em curso, bem como para a não interposição de recursos ou a desistência
dos interpostos é de observância obrigatória a todos os Procuradores do
Estado e, quando ordenado, à autoridade a que for encaminhada.

98. Assim, seja pelo conteúdo econômico envolvido nas demandas – que segundo informa a
Consulente, em valores atualizados até maio de 2020, totalizavam a importância de R$
239.437.704,73 – seja pela inexistência de decisão dos tribunais superiores sobre a
matéria, a aplicação do disposto no inciso VIII do art. 1° depende não só de promoção
fundamentada do Procurador do Estado, que evidencie as razões pelas quais não se
vislumbra, no mérito, a possibilidade de êxito nas ações, como ainda de autorização do
Procurador-Chefe e do Advogado-Geral do Estado.

99. Nesse caso, recomendável ainda a celebração de acordo nos autos das ações judiciais
na tentativa de excluir ou ao menos minimizar os ônus da sucumbência já impostos ao
Estado de Minas Gerais.

100. Destaque-se que na resposta a este último questionamento não coube a este órgão de
consultoria jurídica avaliar o mérito da tese judicial, muito menos as probabilidades de
êxito, devendo-se destacar que, conforme afirma a própria Consulente, sobre o assunto
ainda não houve qualquer pronunciamento dos tribunais superiores (Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal).

V - Conclusões

101. Em síntese, respondendo aos questionamentos colocados:

1) É possível a celebração de transação administrativa ou judicial, nos
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termos da legislação hoje vigente, com hipótese de remissão de imposto
e anistia de multas e juros, para que sejam aplicados nas autuações
existentes os percentuais de estorno de crédito apurados em estudo
específico, por ocasião do estabelecimento de regime especial de crédito
presumido?

102. Tal como posto na legislação mineira ora vigente, eventual transação a ser celebrada não
poderá acarretar redução no valor do principal (art. 2° do Decreto Estadual n°
41.417/2000), ficando atualmente limitada às reduções máximas previstas na Lei Estadual
n° 15.273/2004 e seu decreto regulamentador (Decreto Estadual n° 46.817/2015).

103. Assim, entendemos não ser possível o estabelecimento de um regime especial retroativo,
uma vez que, tal como formulado na consulta, implicaria em remissão e anistia do crédito
tributário para além dos limites previstos na legislação ora em vigor.

2) É possível a aplicação das medidas previstas no caput e no inciso VIII
do art. 1º, da Lei 23.172/18, in verbis:
“1º Fica a Advocacia-Geral do Estado autorizada a não ajuizar, não
contestar ou desistir de ação em curso, não interpor recurso ou desistir de
recurso que tenha sido interposto, ainda que parcialmente, desde que
inexista outro fundamento relevante, nas seguintes hipóteses:
...
VIII – Quando, em promoção fundamentada, o Procurador do Estado não
vislumbrar, no mérito, a possibilidade de êxito da pretensão, em vista das
circunstâncias de fato postas nos autos e da jurisprudência dominante, a
fim de afastar a sucumbência recursal.”?

104. Em tese, é possível a aplicação das medidas previstas no art. 1°, VIII, da Lei n°
23.172/2019. No entanto, seja pelo conteúdo econômico envolvido nas demandas, seja
pela inexistência de decisão dos tribunais superiores sobre a matéria, a aplicação do
disposto no inciso VIII do art. 1° dependeria não só de promoção fundamentada do
Procurador do Estado, que evidencie as razões pelas quais não se vislumbra, no mérito, a
possibilidade de êxito nas ações, como ainda de autorização do Procurador-Chefe e do
Advogado-Geral do Estado.

105. Nesse caso, recomendável ainda a celebração de acordo nos autos das ações judiciais
na tentativa de excluir ou ao menos minimizar os ônus da sucumbência já impostos ao
Estado de Minas Gerais.

106. Destaque-se que na resposta a este último questionamento não coube a este órgão de
consultoria jurídica avaliar o mérito da tese judicial, muito menos as probabilidades de
êxito, devendo-se destacar que, conforme afirma a própria Consulente, sobre o assunto
ainda não houve qualquer pronunciamento dos tribunais superiores (Superior Tribunal de
Justiça ou Supremo Tribunal Federal).

107. É o parecer, salvo melhor juízo, que submeto à apreciação superior.

Belo Horizonte, 19 de outubro de 2020.

 

 

Daniela Victor de Souza Melo

Procuradora do Estado

OAB/MG n° 78.287 -MASP n° 1.001.009-8

 

De acordo. Aprovado.

 

 

Wallace Alves dos Santos
Procurador-Chefe da Consultoria Jurídica
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Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado

 

[1] Cf. CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: Fundamentos jurídicos da incidência.
2.ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 309.

[2] A obrigação – nascimento e morte – a transação como forma de extinção do crédito
tributário. Revista de Direito Tributário, São Paulo, n. 62, p. 70.

[3] Lei Estadual 14.699/2003:

CAPÍTULO I

DA ADJUDICAÇÃO, DA DAÇÃO EM PAGAMENTO, DA COMPENSAÇÃO E DOS
PRECATÓRIOS

Seção I

Disposições Gerais

Art. 1º - A adjudicação de bem móvel ou imóvel em execução judicial
promovida pela administração pública estadual direta ou indireta, a dação
em pagamento de bens móveis ou imóveis, seu processo de
patrimonialização e alienação, a compensação de crédito inscrito em
dívida ativa e os precatórios de que tratam os arts. 78, 86 e 87 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República
obedecerão ao disposto neste capítulo.

Seção II

Da Adjudicação Judicial de Bens Móveis e Imóveis

Art. 2º - O bem móvel ou imóvel penhorado em execução judicial promovida
pela Administração Pública estadual direta ou indireta poderá ser
adjudicado, desde que:
I - a penhora tenha sido registrada no cartório ou repartição competente,
quando for o caso, nos termos da legislação em vigor;
II - o valor da adjudicação seja igual ou inferior ao valor do crédito em
execução na data do pedido de adjudicação, permitida, para esse fim, a
reunião de processos de execução contra o mesmo devedor, observado o
disposto no § 1º deste artigo;
III - haja certidão nos autos comprovando a não interposição de embargos
ou a rejeição dos embargos interpostos, ainda que pendente o recurso do
devedor;
§ 1º - A adjudicação poderá ser feita antes da arrematação, pelo valor da
avaliação judicial ou pelo valor da avaliação promovida pela administração
pública, o que for menor, ou, havendo hasta pública, pelo valor da
arrematação, se este for inferior ao da avaliação judicial ou administrativa.
§ 2º - A avaliação a ser apresentada pela administração pública direta ou
indireta, para fins de adjudicação antes da arrematação, será realizada por
servidor estadual, por profissional habilitado, por entidade especializada ou
pela Minas Gerais Participações S.A.
§ 3º - Resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do
Advogado-Geral do Estado poderá autorizar a adjudicação do bem por
valor superior ao do crédito em execução, nos termos do parágrafo único
do art. 24 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Seção III

Da Dação em Pagamento para Quitação de Créditos

Art. 3º - O Estado e suas entidades da administração indireta com
personalidade jurídica de direito público poderão permitir a extinção de
crédito inscrito em dívida ativa, tributário ou não tributário, por meio de
dação em pagamento.
Art. 4º - O Poder Executivo poderá autorizar a extinção de crédito inscrito

Parecer Jurídico 16267 (20705634)         SEI 1080.01.0057912/2020-50 / pg. 16



em dívida ativa, mediante dação em pagamento ao Estado de bens móveis
ou imóveis, verificada a viabilidade econômico financeira, a conveniência e
a oportunidade.
§ 1º - O Poder Executivo estabelecerá a forma, o prazo e as condições em
que se efetivará a extinção na modalidade prevista no caput deste artigo,
desde que, sem prejuízo de outros requisitos estabelecidos na legislação:
I - o devedor comprove a propriedade do bem com certidão recente do
cartório de registro de imóveis respectivo ou com nota fiscal ou
comprovante de propriedade, quando houver, no caso de bens móveis;
II - a avaliação do bem não seja superior ao crédito inscrito em dívida ativa
objeto da extinção e seja realizada por servidor estadual, por profissional
habilitado, por entidade especializada ou pela Minas Gerais Participações
S.A.;
III - não existam ônus sobre o bem, exceto de garantias ou penhoras
estabelecidas em favor do próprio ente público estadual que esteja
recebendo o bem em pagamento;
IV - o devedor esteja na posse direta do bem, exceto aqueles de que o
Estado ou entidade da Administração Indireta estadual tenha a posse
direta;
V - seja efetuado o pagamento do valor do crédito inscrito em dívida ativa
remanescente objeto da dação em pagamento;
VI - seja efetuado o pagamento dos honorários advocatícios devidos, bem
como das custas judiciais, se for o caso, quando se tratar de crédito
inscrito em dívida ativa em execução ou sujeito a demanda judicial;
VII - seja apresentado termo de confissão de dívida e renúncia formal a
eventuais direitos demandados em juízo, assinado pelo sujeito passivo ou
seu responsável legal.
§ 2º - A extinção do crédito inscrito em dívida ativa será homologada após
o registro da dação no cartório de registros respectivo, a efetiva imissão na
posse do imóvel pelo Estado ou a tradição efetiva do bem móvel e o
registro de transferência, se for o caso, além da comprovação do
pagamento integral dos valores a que se referem os incisos V e VI do § 1º.
§ 3º - Para efeito do disposto no § 2º o valor do crédito extinto será igual ao
da avaliação a que se refere o inciso II do § 1º deste artigo, retroagindo
seus efeitos à data do instrumento público de dação.
§ 4º - As despesas exigidas para a realização de instrumentos públicos ou
particulares, o registro e a imissão na posse ou a tradição do bem objeto
da dação serão de responsabilidade do devedor.
§ 5º - Poderá ser aceito bem com valor superior ao limite estabelecido no
inciso II do § 1º deste artigo, implicando, pelo simples oferecimento do bem
para dação, a renúncia do devedor ao valor excedente.
§ 6º - O bem adquirido em dação em pagamento será submetido a
processo de patrimonialização sumário e alienação ou incorporação
definitiva ao serviço público estadual, nos moldes dos bens adjudicados
judicialmente.
§ 7º Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse obrigatório
de recursos a fundo ou entidade pública, a dação em pagamento somente
será admitida na hipótese de haver recursos financeiros e dotações
orçamentárias suficientes para efetuação do repasse das respectivas
cotas-partes.
§ 8º - O disposto neste artigo aplica-se, também, à extinção de crédito
tributário não inscrito em dívida ativa, mediante dação em pagamento ao
Estado de bens imóveis.

Seção VII

Da Compensação de Créditos Inscritos em Dívida Ativa

Art. 11. Fica autorizada a compensação de créditos de precatórios
judiciais com os débitos inscritos em dívida ativa, no prazo definido em
regulamento, constituídos contra o credor original do precatório, seu
sucessor ou cessionário.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, serão observadas as seguintes
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condições, além de outras estabelecidas em regulamento:
I - o sujeito passivo do crédito do Estado, ou seu representante legal,
assinará termo de confissão de dívida e renúncia expressa e irretratável de
eventuais direitos, demandados em juízo ou na órbita administrativa, e
termo de quitação dos precatórios utilizados, que deverão ser anexados
aos processos judiciais dos quais sejam oriundos os precatórios, com
pedido de homologação da extinção do crédito respectivo, não podendo
haver nenhuma pendência judicial sobre os créditos a serem compensados
nem discussão sobre a sua titularidade ou valor, nem impugnação por
qualquer interessado;
II - o credor do precatório efetuará o pagamento prévio dos seguintes
valores, que não serão abrangidos pela compensação:
a) parcelas inerentes aos repasses pertencentes aos Municípios ou a
outras entidades públicas que não o Estado;
b) honorários advocatícios de sucumbência devidos na forma do inciso VII
do art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto de 2004;
III - se o valor atualizado do crédito do Estado for superior ao valor
atualizado do precatório, será efetuado o pagamento do débito
remanescente havido contra o credor do precatório;
IV - se o valor do crédito apresentado pelo credor do precatório para
compensação for superior ao débito que pretende liquidar, o precatório
respectivo prosseguirá para a cobrança do saldo remanescente, mantida a
sua posição na ordem cronológica;
V - na hipótese do inciso IV, a compensação importará em renúncia pelo
credor do precatório do direito de discutir qualquer eventual diferença
relativa à parte quitada e ao montante do crédito remanescente apurado
quando da formalização do acordo de compensação;
VI - que não tenha havido o pagamento do precatório ou da parcela a ser
compensada.
§ 2º A extinção do débito contra o credor do precatório a ser compensado
só terá efeito após a comprovação do cumprimento dos requisitos para a
compensação e do pagamento das despesas processuais.
§ 3º A compensação a que se refere o caput deste artigo não prejudicará
os recursos a serem obrigatoriamente repassados ao Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição da República.
§ 4º - Na hipótese de compensação de débito tributário inscrito em dívida
ativa relativo ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA - com crédito de precatório judicial, não se aplica o disposto na alínea
“a” do inciso II do § 1º.
Art. 12 - O Poder Executivo realizará a compensação de crédito inscrito em
dívida ativa com crédito líquido e certo do interessado, ainda que adquirido
de terceiros, contra a Fazenda Pública estadual.
§ 1º - Para fazer jus à compensação, o interessado efetuará o pagamento
do crédito inscrito em dívida ativa remanescente, após dedução do valor a
compensar.
§ 2º - Em qualquer caso, havendo ação judicial envolvendo o crédito
inscrito em dívida ativa a ser compensado, a compensação somente será
realizada após a desistência, pelo sujeito passivo, de quaisquer ações ou
recursos que o contestem e mediante o pagamento das custas judiciais e
dos honorários judiciais respectivos.
§ 3º Nos casos em que lei ou a Constituição exigirem o repasse obrigatório
de recursos a fundo ou entidade pública, a compensação somente será
admitida na hipótese de haver recursos financeiros e dotações
orçamentárias suficientes para a efetuação do repasse das respectivas
cotas-partes.
§ 4º - (vetado).

[4] Decreto Estadual nº 44.747/2008:

CAPÍTULO XI

Da Transação
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Art. 191.  A transação será realizada em casos excepcionais, no interesse
da Fazenda Pública Estadual, mediante concessões mútuas, para extinguir
litígio, quando se tratar de matéria de alta indagação jurídica, de fato ou de
direito.
Parágrafo único. A transação dependerá:
I - de parecer da Advocacia-Geral do Estado e, em se tratando de matéria
de fato, de parecer técnico emitido pelas Superintendências de
Fiscalização, de Tributação, e de Arrecadação e Informações Fiscais, no
âmbito de suas competências, ratificado pelo Subsecretário da Receita
Estadual e pelo Secretário de Estado de Fazenda;
II - de parecer aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de
Fazenda e do Advogado-Geral do Estado, publicada no órgão oficial.
Art. 192.  O crédito tributário objeto de transação poderá ser extinto
mediante dação em pagamento, observado o disposto no Capítulo XII, ou
compensação, nos termos da legislação que disciplina este instituto.
Art. 193.  No despacho que autorizar a transação ou a compensação serão
especificadas as condições e garantias de sua efetivação.

CAPÍTULO XII

Da Dação em Pagamento

Art. 194.  O crédito tributário inscrito em dívida ativa poderá ser extinto,
mediante dação de bens móveis ou imóveis.
Parágrafo único - O disposto neste capítulo aplica-se, também, à extinção
do crédito tributário não inscrito em dívida ativa, mediante dação em
pagamento ao Estado de bens imóveis.
Art. 195.  A dação em pagamento será efetivada após verificada sua
viabilidade econômico-financeira, conveniência e oportunidade e desde
que:
I - o devedor comprove a propriedade do bem e esteja na sua posse direta,
exceto daqueles de que o Estado ou entidade de sua Administração
indireta esteja na posse direta;
II - a avaliação do bem, realizada por servidor estadual, por profissional
habilitado, por entidade especializada ou pela Minas Gerais Participações
S.A., não seja superior ao valor do crédito objeto da extinção;
III - não existam ônus sobre o bem, exceto de garantias ou penhoras
estabelecidas em favor da Fazenda Pública Estadual;
IV - seja efetuado o pagamento do valor remanescente do crédito objeto da
extinção; e
V - seja efetuado o pagamento dos honorários advocatícios devidos, bem
como das custas judiciais, se for o caso, quando se tratar de crédito
inscrito em dívida ativa em execução ou sujeito à demanda judicial.
Parágrafo único.  Poderá ser aceito bem com valor superior ao limite
estabelecido no inciso II do caput, implicando, pelo simples oferecimento
do bem para dação, renúncia do devedor ao valor excedente.
Art. 196.  Na dação em pagamento, a extinção do crédito será homologada
após o registro no cartório competente e a imissão na posse do imóvel
pelo Estado, ou a tradição do bem móvel e o registro de transferência, se
for o caso, além da comprovação do pagamento do valor remanescente do
crédito objeto da extinção, dos honorários advocatícios e das custas
judiciais, se devidos.
§ 1º  Considerar-se-á extinto o crédito tributário na data do instrumento
público de dação.
§ 2º  As despesas com instrumentos públicos e particulares, registro e
imissão na posse ou tradição do bem objeto da dação serão de
responsabilidade do devedor.
Art. 197.  Nos casos em que a lei ou a Constituição exija repasse
obrigatório a fundo ou entidade pública, a dação somente será admitida na
hipótese de haver recurso financeiro e dotação orçamentária suficientes
para se efetivar o repasse das respectivas cotas-parte.
Art. 198.  O bem adquirido em dação em pagamento será submetido a
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processo de patrimonialização sumário e alienação ou incorporação ao
serviço público estadual, na forma prevista em legislação específica.
Art. 199.  O sujeito passivo interessado em liquidar crédito tributário
mediante dação em pagamento encaminhará à Advocacia-Geral do
Estado requerimento instruído com a seguinte documentação:
I - certidão recente do cartório de registro de imóveis que comprove a sua
propriedade, nota fiscal ou qualquer outro comprovante de propriedade, no
caso de bens móveis;
II - certidão negativa da existência de ônus sobre o bem oferecido em
pagamento;
III - certidão negativa de tramitação de processo de execução fiscal pelas
Fazendas Públicas federal e municipal;
IV - certidão negativa de distribuição de ações e protestos contra o
requerente, excetuada a execução objeto da dação; e
V - termo de confissão irretratável do total da dívida e da responsabilidade
por seu pagamento, com renúncia formal a eventuais direitos demandados
em juízo, compromisso de desistência da ação e recursos judiciais ou
administrativos e de responsabilização pelas despesas com instrumentos
públicos ou particulares, registro e imissão na posse ou tradição do bem
objeto da dação, assinado pelo sujeito passivo ou seu representante.
§ 1º  O Procurador Regional apreciará o requerimento a que se refere o
caput no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados da data de sua
protocolização regularmente instruído.
§ 2º  Na hipótese de indeferimento do pedido de que trata este artigo pela
Advocacia-Geral do Estado, o sujeito passivo poderá interpor recurso
dirigido ao superior hierárquico da autoridade que proferiu a decisão, no
prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do indeferimento.
§ 3º  A autoridade a que se refere o parágrafo anterior deverá, no prazo de
5 (cinco) dias contados do recebimento do recurso, reconsiderar a decisão
ou encaminhá-lo ao seu superior hierárquico para decisão.

CAPÍTULO XIII

Da Adjudicação de Bem Móvel ou Imóvel

Art. 200.  O bem móvel ou imóvel penhorados em execução judicial
promovida pela Fazenda Pública Estadual poderão ser adjudicados, desde
que:
I - a penhora tenha sido registrada no cartório ou repartição competente,
quando for o caso, nos termos da lei;
II - o valor da adjudicação seja igual ou inferior ao valor do crédito em
execução na data do pedido de adjudicação, permitida, para esse fim, a
reunião de processos de execução contra o mesmo devedor;
III - haja certidão nos autos comprovando a não-interposição de embargos
ou a rejeição dos embargos interpostos, ainda que pendente o recurso do
devedor;
IV -
§ 1º - A adjudicação poderá ser feita antes da arrematação, pelo valor da
avaliação judicial ou pelo valor da avaliação promovida pela administração
pública, o que for menor, ou havendo hasta pública, pelo valor da
arrematação, se este for inferior ao valor da avaliação judicial ou
administrativa.
2º - A avaliação a ser apresentada pela administração pública, para fins de
adjudicação antes da arrematação, será realizada por servidor estadual,
por profissional habilitado, por entidade especializada ou pela Minas
Gerais Participações S.A.
§ 3º - Resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do
Advogado-Geral do Estado poderá autorizar a adjudicação do bem por
valor superior ao do crédito em execução, nos termos do parágrafo único
do art. 24 da Lei Federal nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Art. 201.  O bem adquirido em adjudicação judicial será submetido a
processo de patrimonialização sumário e alienação ou incorporação ao
serviço público estadual, na forma prevista em legislação específica.

Parecer Jurídico 16267 (20705634)         SEI 1080.01.0057912/2020-50 / pg. 20



CAPÍTULO XIV

Do Parcelamento

Art. 202.  O crédito tributário poderá ser pago parceladamente conforme
estabelecido em resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e
do Advogado-Geral do Estado.
§ 1º  Caberá à Secretaria de Estado de Fazenda conceder parcelamento
do crédito tributário.
§ 2º  O disposto no § 1º aplica-se inclusive ao crédito inscrito em dívida
ativa, ressalvadas as hipóteses constantes da resolução conjunta prevista
no caput deste artigo nas quais o parcelamento será decidido pela
Advocacia-Geral do Estado, sem prejuízo da implementação e do
acompanhamento pela Secretaria de Estado de Fazenda.
Art. 203.  O crédito tributário objeto de parcelamento se sujeitará a juros
moratórios equivalentes à Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (SELIC), estabelecida pelo Banco Central do Brasil.
Art. 204.  O pedido de parcelamento implica a confissão irretratável do
débito e a expressa renúncia ou desistência de impugnação ou qualquer
recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial.
Art. 205.  No caso de cancelamento de parcelamento de crédito tributário
inscrito em dívida ativa e ajuizada a execução fiscal, o débito
remanescente será apurado e dado o prosseguimento da execução fiscal.
Art. 206.  Presume-se fraudulenta a alienação ou a oneração de bens e
rendas, ou o seu início, por sujeito passivo que tenha requerido o
parcelamento do débito tributário ou possua parcelamento em curso, salvo
quando reservar bens ou renda suficiente para o integral pagamento do
crédito tributário.

[5]  Código Tributário Nacional.

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

[6] BORGES, Jose Souto Maior. Lançamento tributário. 2. Ed., São Paulo: Malheiros, 2009, pág.
113

[7] SILVA, Hendrick Pineiro da. RIBAS, Lídia Maria L. R. “Transação tributária como ato-negócio
administrativo: uma perspectiva de colaboração”, in Revista do Programa de Pós-Graduação
em Direito, v. 35, n. 1, jan/jun 2015, Disponível em:
http://periodicos.ufc.br/index.php/nomos/article/view/2078/0.

[8] RPTA, Art. 191 .  A transação será realizada em casos excepcionais, no interesse da
Fazenda Pública Estadual, mediante concessões mútuas, para extinguir litígio, quando se tratar
de matéria de alta indagação jurídica, de fato ou de direito.

Parágrafo único. A transação dependerá:

I - de parecer da Advocacia-Geral do Estado e, em se tratando de matéria de fato, de parecer
técnico emitido pelas Superintendências de Fiscalização, de Tributação, e de Arrecadação e
Informações Fiscais, no âmbito de suas competências, ratificado pelo Subsecretário da Receita
Estadual e pelo Secretário de Estado de Fazenda;

II - de parecer aprovado por resolução conjunta do Secretário de Estado de Fazenda e do
Advogado-Geral do Estado, publicada no órgão oficial.

[9] SCAFF, Fernando Facury. “Refis é uma transação tributária e não uma renúncia fiscal.” In
CONJUR, 02.12.2014. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-dez-02/contas-vista-
refis-transacao-tributaria-nao-renuncia-fiscal>

[10] Vide Lei Estadual 14.699/2003 e Decreto Estadual nº 44.747/2008.

[11] Vide Lei Estadual 15.273/2004 e Decreto Estadual 46.817/2015.
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LEI 15273, DE 29/07/2004 DE 29/07/2004 (TEXTO ATUALIZADO)

CAPÍTULO I

DO PROGRAMA DE PAGAMENTO INCENTIVADO

Art. 1º – Fica instituído o Programa de Pagamento Incentivado de Débitos
com a Fazenda Pública do Estado, em conformidade com o disposto nesta
Lei.
Art. 2º – São instrumentos do Programa de Pagamento Incentivado:
I – (Revogado pela alínea “a” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)
II – o Regime Incentivado para Pagamento à Vista ou Parcelado;
III – o Bônus de Adimplência;
IV – (Revogado pela alínea “a” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)

CAPÍTULO II

DO BÔNUS CADASTRAL

Art. 3º – (Revogado pela alínea “b” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549,
de 30/6/2017.)
Art. 4º – (Revogado pela alínea “b” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549,
de 30/6/2017.)

CAPÍTULO III

DO REGIME INCENTIVADO PARA PAGAMENTO À VISTA OU PARCELADO

Art. 5º – (Revogado pela alínea “b” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549,
de 30/6/2017.)
Art. 5º-A – Sem prejuízo do disposto no art. 12, o pagamento à vista de
débito tributário poderá ser efetuado com desconto de até 50% (cinquenta
por cento), observados a forma, os limites, os prazos e as condições
previstos em regulamento.
(Artigo acrescentado pelo art. 70 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
Art. 6º – A Secretaria de Estado de Fazenda, observado o disposto nesta
lei e no regulamento, poderá conceder parcelamento dos valores devidos.
(Caput com redação dada pelo art. 71 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
§ 1º – O débito será parcelado, nos termos do “caput” deste artigo, em, no
máximo, sessenta parcelas mensais, iguais e sucessivas, acrescidas de
juros equivalentes à taxa Selic, na forma do regulamento.
§ 2º – As parcelas a que se refere o § 1º não poderão ser inferiores a:
I – em se tratando de pessoas físicas, 66 (sessenta e seis) Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais – Ufemgs;
II – em se tratando de contribuinte microempresa ou produtor rural, 83
(oitenta e três) Ufemgs;
III – em se tratando de pessoas não mencionadas nos incisos I e II, 166
(cento e sessenta e seis) Ufemgs.
(Parágrafo com redação dada pelo art. 71 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
§ 3º – O débito, incluídos juros, multas e outros acréscimos legais, será
consolidado na data em que for concedido o seu parcelamento.
§ 4º – O parcelamento incidirá sobre o total do débito consolidado.
§ 5º – O pagamento da primeira parcela poderá ser efetuado até o
penúltimo dia útil do mês do protocolo do pedido de parcelamento, e as
parcelas subsequentes vencerão no penúltimo dia útil de cada mês.
(Parágrafo com redação dada pelo art. 7º da Lei nº 23.090, de 21/8/2018,
com produção de efeitos a partir de 10/8/2018.)
(Vide art. 8º da Lei nº 23.090, de 21/8/2018, com produção de efeitos a
partir de 10/8/2018.)
§ 6º – Sempre que a parcela for paga dentro do prazo a que se refere o §
5º, in fine, o pagamento de até 40% (quarenta por cento) do seu valor,
observados a forma, os limites, os prazos e as condições previstos em
regulamento, fica diferido para o vencimento da última parcela. (Parágrafo
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com redação dada pelo art. 71 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
§ 7º – O percentual a que se refere o § 6º será inversamente proporcional
ao número de parcelas do parcelamento concedido, variando de um
máximo de 40% (quarenta por cento) no caso de pagamento em duas
parcelas até um mínimo de 20% (vinte por cento) no caso de pagamento
em sessenta parcelas.
§ 8º – A falta de pagamento de três parcelas ou das obrigações tributárias
correntes implica a rescisão do parcelamento e a exclusão do beneficiário
do Programa de Pagamento Incentivado de que trata esta Lei.
§ 9º – (Revogado pela alínea “c” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)
§ 10 – Os percentuais a que se refere o § 7º serão especificados em
regulamento, proporcionalmente às multas e aos juros incidentes sobre o
principal, preservado, em qualquer hipótese, o principal acrescido de juros
calculados pela Taxa Selic, bem como, conforme o caso, do valor
decorrente da aplicação dos percentuais constantes nas alíneas do inciso I
do caput do art. 56 da Lei nº 6.763, de 1975, ou do percentual constante no
item 1 do § 4º do mesmo artigo, nos incisos I e II do caput do art. 12 da Lei
nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, e nas alíneas do inciso I do caput
do art. 22 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003. (Parágrafo com
redação dada pelo art. 71 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
§ 11 – (Revogado pela alínea “c” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)

CAPÍTULO IV

DO BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA

Art. 7º – O pleno adimplemento, no prazo de vencimento, de cada parcela
relativa a parcelamento concedido na forma desta Lei implicará o cômputo,
em favor do beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado, de um
Bônus de Adimplência.
§ 1º – O Bônus de Adimplência corresponde a um valor contábil igual ao
valor diferido na forma do § 6º do art. 6º.
§ 2º – Os valores diferidos e os Bônus de Adimplência atribuídos ao
beneficiário do programa instituído por esta Lei serão computados pela
Secretaria de Estado de Fazenda em banco de dados específico e
atualizados segundo os mesmos critérios de reajuste das parcelas.
§ 3º – Observadas as condições constantes no regulamento, o Bônus de
Adimplência poderá ser utilizado por seu titular para o pagamento:
I – integral dos valores diferidos na forma do § 6º do art. 6º, juntamente com
a quitação da última parcela do parcelamento, desde que integralizadas as
parcelas anteriores; ou
II – integral ou parcial de parcela do próprio parcelamento concedido, uma
única vez a cada doze meses.
§ 4º – A utilização do Bônus de Adimplência a que se refere o inciso II do §
3º somente será permitida em três anos consecutivos ou em cinco anos
alternados e não dará ensejo:
I – ao diferimento a que se refere o § 6º do art. 6º;
II – ao cômputo do Bônus de Adimplência de que trata este artigo.
§ 5º – Em caso de insuficiência de Bônus de Adimplência para o
pagamento da última parcela, bem assim dos valores diferidos na forma do
§ 6º do art. 6º, o beneficiário do Programa de Pagamento Incentivado
deverá, no vencimento da última parcela:
I – depositar integralmente a diferença remanescente em favor da Fazenda
Pública do Estado, sob pena de exclusão na forma do § 8º do art. 6º; ou
II – solicitar parcelamento do saldo devedor remanescente em até seis
parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas segundo os mesmos
critérios aplicáveis às parcelas do parcelamento principal, e o
inadimplemento implicará a exclusão do beneficiário na forma do § 8º do
art. 6º.
§ 6º – A exclusão do Programa de Pagamento Incentivado na forma do § 8º
do art. 6º implica a perda dos Bônus de Adimplência eventualmente
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computados.
§ 7º – (Revogado pela alínea “d” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)
§ 8º – (Revogado pela alínea “d” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)
§ 9º – (Revogado pela alínea “d” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)

CAPÍTULO V

DA COMISSÃO PARA CONCESSÃO DE PARCELAMENTO ESPECÍFICO

Art. 8º – No âmbito da Advocacia-Geral do Estado e da Secretaria de
Estado de Fazenda, comissões para concessão de parcelamento
específico decidirão, respectivamente, sobre o parcelamento de débitos
inscritos e não inscritos em dívida ativa.
§ 1º – As comissões no âmbito da Advocacia-Geral do Estado e da
Secretaria de Estado de Fazenda serão presididas, respectivamente, pelo
Advogado-Geral Adjunto e pelo Secretário de Estado Adjunto de Fazenda
e integradas por servidores públicos estaduais, em número a ser definido
em regulamento, não inferior a três, incluindo o presidente.
§ 2º – Os membros das comissões terão mandato de um ano, renovável
por igual período, exceto seus presidentes.
§ 3º – Ato conjunto do Advogado-Geral do Estado e do Secretário de
Estado de Fazenda disciplinará o funcionamento das comissões de que
trata o caput. (Artigo com redação dada pelo art. 72 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)
Art. 9º – As comissões para concessão de parcelamento específico
poderão conceder parcelamento diferenciado segundo as condições
econômico-financeiras do requerente, observado o disposto nos §§ 4º a 8º
do art. 6º desta lei. (Caput com redação dada pelo art. 73 da Lei nº 22.549,
de 30/6/2017.)
§ 1º – As comissões poderão conceder parcelamento com prazo de até
cento e oitenta meses. (Parágrafo com redação dada pelo art. 73 da Lei nº
22.549, de 30/6/2017.)
§ 2º – Observados os limites mínimos constantes no § 2º do art. 6º, bem
como o disposto em regulamento, o parcelamento concedido na forma
deste artigo poderá ter parcelas:
I – definidas por percentual fixo da receita bruta do requerente;
II – variáveis, em se tratando de requerente cuja atividade e receita estejam
submetidas a fatores sazonais.
§ 3º – Aplica-se aos parcelamentos concedidos pelas comissões a que se
refere o caput o Bônus de Adimplência instituído por esta lei. (Parágrafo
com redação dada pelo art. 73 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
§ 4º – No caso de parcelamento concedido na forma deste artigo, o
percentual de diferimento será inversamente proporcional ao prazo do
parcelamento, variando do percentual máximo de 40% (quarenta por cento)
a que se refere o § 7º do art. 6º, no caso de parcelamento em duas
parcelas, até ser igual a 0% (zero por cento), no caso de parcelamento em
cento e oitenta parcelas.
§ 5º – O Bônus de Adimplência é majorado:
I – em 20% (vinte por cento), quando oferecida fiança bancária como
garantia;
II – em 10% (dez por cento), quando oferecida garantia real.
§ 6º – (Revogado pela alínea "e" do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549, de
30/6/2017.)

CAPÍTULO VI

DO BÔNUS DE GERAÇÃO DE EMPREGO

Art. 10 – (Revogado pela alínea “f” do inciso III do art. 79 da Lei nº 22.549,
de 30/6/2017.)
CAPÍTULO VII
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DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 11 – O parcelamento aprovado pela Secretaria de Estado de Fazenda
na forma desta Lei poderá ser operacionalizado por intermédio de
instituição financeira conveniada.
Parágrafo único – Reiterada a inadimplência do beneficiário do Programa
de Pagamento Incentivado, a instituição financeira poderá inscrever o
nome do inadimplente em serviço de proteção ao crédito.
Art. 12 – Em qualquer das hipóteses previstas nesta Lei, sem exceção,
será preservado o principal corrigido pela taxa Selic, acrescido, conforme
o caso, do valor decorrente da aplicação dos percentuais constantes nas
alíneas do inciso I do art. 56 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
ou do percentual constante no item 1 do § 4º do mesmo artigo.
Art. 13 – As custas e outras taxas judiciárias devidas por força de ação
judicial deverão ser prévia e integralmente quitadas pelo interessado para
o fim de pagamento ou parcelamento nos termos desta Lei.
Art. 14 – Os benefícios concedidos por esta Lei não se acumulam com
quaisquer outros concedidos nos termos da legislação vigente.
Art. 14-A – Os benefícios previstos nesta lei não se aplicam ao crédito
tributário objeto de ação judicial que tenha por escopo matéria com
decisão favorável à Fazenda Pública Estadual transitada em julgado.
(Artigo acrescentado pelo art. 74 da Lei nº 22.549, de 30/6/2017.)
Art. 15 – Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de
forma irretratável e irrevogável.
Art. 16 – A Secretaria de Estado de Fazenda poderá celebrar convênios
com entidades empresariais para a sua cooperação no encaminhamento
de pedidos de pagamento ou parcelamento nos termos desta Lei,
observado o disposto no regulamento.

[12] O PRCT também previu concessões em matéria de taxas, IPVA e ITCMD, tendo sido
regulamentado ainda pelos Decretos n°s  47.211/2017 (para as taxas); 47.212/2017 (para o
IPVA); 47.213/2017 (para o ITCMD).

[13] Art. 21. O sujeito passivo deverá efetuar o estorno do imposto de que se tiver creditado
sempre que o serviço tomado ou a mercadoria entrada no estabelecimento:

(...)

II - for integrada ou consumida em processo de industrialização, quando a saída do produto
resultante não for tributada ou estiver isenta do imposto;

[14] Art. 31. Não implicará crédito para compensação com o imposto devido nas operações ou
nas prestações subsequentes:

(...)

II - o imposto relativo à operação ou à prestação, quando a operação ou a prestação
subseqüente, com a mesma mercadoria ou com outra dela resultante, inclusive a utilizada na
produção, na geração ou na extração, estiverem beneficiadas por isenção ou não-incidência,
exceto, observado o disposto no § 3° do artigo 32, quando destinada a exportação para o
exterior;

(...)

V - vier a ser objeto de perecimento, deterioração, inutilização, extravio, furto, roubo ou perda,
por qualquer motivo, da mesma mercadoria ou bem, ou de outra dela resultante, dentro do
mesmo período em que se verificar o fato, ou no prazo de 30 (trinta) dias, em se tratando de
calamidade pública, contado de sua declaração oficial.

[15] Cumpre destacar que, em regra, as legislações que tratam da transação tributária
costumam limitar as reduções no valor do crédito apenas a multas e juros, mantido o valor do
principal. Nesse sentido, dispõe a Lei Federal n° 13.988/2020, que regulamenta a transação
envolvendo créditos tributários da União:

Art. 11. A transação poderá contemplar os seguintes benefícios:
I - a concessão de descontos nas multas, nos juros de mora e nos encargos
legais relativos a créditos a serem transacionados que sejam classificados
como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios
estabelecidos pela autoridade fazendária, nos termos do inciso V do caput
do art. 14 desta Lei;
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II - o oferecimento de prazos e formas de pagamento especiais, incluídos o
diferimento e a moratória; e
III - o oferecimento, a substituição ou a alienação de garantias e de
constrições.
§ 1º É permitida a utilização de mais de uma das alternativas previstas nos
incisos I, II e III do caput deste artigo para o equacionamento dos créditos
inscritos em dívida ativa da União.
§ 2º É vedada a transação que:
I - reduza o montante principal do crédito, assim compreendido seu valor
originário, excluídos os acréscimos de que trata o inciso I do caput deste
artigo;
II - implique redução superior a 50% (cinquenta por cento) do valor total dos
créditos a serem transacionados;
III - conceda prazo de quitação dos créditos superior a 84 (oitenta e quatro)
meses;  

Especificamente sobre a transação em casos de “disseminada controvérsia jurídica”, dispõe a
novel lei federal:

CAPÍTULO III

DA TRANSAÇÃO POR ADESÃO NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DE RELEVANTE E
DISSEMINADA CONTROVÉRSIA JURÍDICA

Art. 16. O Ministro de Estado da Economia poderá propor aos sujeitos
passivos transação resolutiva de litígios aduaneiros ou tributários
decorrentes de relevante e disseminada controvérsia jurídica, com base em
manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia.
§ 1º A proposta de transação e a eventual adesão por parte do sujeito
passivo não poderão ser invocadas como fundamento jurídico ou prognose
de sucesso da tese sustentada por qualquer das partes e serão
compreendidas exclusivamente como medida vantajosa diante das
concessões recíprocas.
§ 2º A proposta de transação deverá, preferencialmente, versar sobre
controvérsia restrita a segmento econômico ou produtivo, a grupo ou
universo de contribuintes ou a responsáveis delimitados, vedada, em
qualquer hipótese, a alteração de regime jurídico tributário.
§ 3º Considera-se controvérsia jurídica relevante e disseminada a que trate
de questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Art. 17. A proposta de transação por adesão será divulgada na imprensa
oficial e nos sítios dos respectivos órgãos na internet, mediante edital que
especifique, de maneira objetiva, as hipóteses fáticas e jurídicas nas quais
a Fazenda Nacional propõe a transação no contencioso tributário, aberta à
adesão de todos os sujeitos passivos que se enquadrem nessas hipóteses
e que satisfaçam às condições previstas nesta Lei e no edital.
§ 1º O edital a que se refere o caput deste artigo:
I - definirá:
a) as exigências a serem cumpridas, as reduções ou concessões
oferecidas, os prazos e as formas de pagamento admitidas;
b) o prazo para adesão à transação;
II - poderá limitar os créditos contemplados pela transação, considerados:
a) a etapa em que se encontre o respectivo processo tributário,
administrativo ou judicial; ou
b) os períodos de competência a que se refiram;
III - estabelecerá a necessidade de conformação do contribuinte ou do
responsável ao entendimento da administração tributária acerca de fatos
geradores futuros ou não consumados.
§ 2º As reduções e concessões de que trata a alínea a do inciso I do
§ 1º deste artigo são limitadas ao desconto de 50% (cinquenta por
cento) do crédito, com prazo máximo de quitação de 84 (oitenta e
quatro) meses.
§ 3º A celebração da transação, nos termos definidos no edital de que trata
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§ 3º A celebração da transação, nos termos definidos no edital de que trata
o caput deste artigo, compete:
I - à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia, no âmbito do contencioso administrativo; e
II - à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nas demais hipóteses
legais.
Art. 18. A transação somente será celebrada se constatada a existência,
na data de publicação do edital, de inscrição em dívida ativa, de ação
judicial, de embargos à execução fiscal ou de reclamação ou recurso
administrativo pendente de julgamento definitivo, relativamente à tese
objeto da transação.
Parágrafo único. A transação será rescindida quando contrariar decisão
judicial definitiva prolatada antes da celebração da transação.
Art. 19. Atendidas as condições estabelecidas no edital, o sujeito passivo
da obrigação tributária poderá solicitar sua adesão à transação, observado
o procedimento estabelecido em ato do Ministro de Estado da Economia.
§ 1º O sujeito passivo que aderir à transação deverá:
I - requerer a homologação judicial do acordo, para fins do disposto nos
incisos II e III do caput do art. 515 da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil);
II - sujeitar-se, em relação aos fatos geradores futuros ou não consumados,
ao entendimento dado pela administração tributária à questão em litígio,
ressalvada a cessação de eficácia prospectiva da transação decorrente do
advento de precedente persuasivo nos termos dos incisos I, II, III e IV do
caput do art. 927 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), ou nas demais hipóteses previstas no art. 19 da Lei nº
10.522, de 19 de julho de 2002.
§ 2º Será indeferida a adesão que não importar extinção do litígio
administrativo ou judicial, ressalvadas as hipóteses em que ficar
demonstrada a inequívoca cindibilidade do objeto, nos termos do ato a que
se refere o caput deste artigo.
§ 3º A solicitação de adesão deverá abranger todos os litígios
relacionados à tese objeto da transação existentes na data do pedido,
ainda que não definitivamente julgados.
§ 4º A apresentação da solicitação de adesão suspende a tramitação dos
processos administrativos referentes aos créditos tributários envolvidos
enquanto perdurar sua apreciação.
§ 5º A apresentação da solicitação de adesão não suspende a
exigibilidade dos créditos tributários definitivamente constituídos aos quais
se refira.
Art. 20. São vedadas:
I - a celebração de nova transação relativa ao mesmo crédito tributário;
II - a oferta de transação por adesão nas hipóteses:
a) previstas no art. 19 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o
ato ou a jurisprudência for em sentido integralmente desfavorável à
Fazenda Nacional; e
b) de precedentes persuasivos, nos moldes dos incisos I, II, III e IV do caput
do art. 927 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), quando integralmente favorável à Fazenda Nacional;
III - a proposta de transação com efeito prospectivo que resulte, direta ou
indiretamente, em regime especial, diferenciado ou individual de
tributação.
Parágrafo único. O disposto no inciso II do caput deste artigo não obsta a
oferta de transação relativa a controvérsia no âmbito da liquidação da
sentença ou não abrangida na jurisprudência ou ato referidos no art. 19 da
Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.
Art. 21. Ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará o disposto
neste Capítulo.
Art. 22. Compete ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, no
que couber, disciplinar o disposto nesta Lei no que se refere à transação
de créditos tributários não judicializados no contencioso administrativo
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tributário.
§ 1º Compete ao Secretário Especial da Receita Federal do Brasil,
diretamente ou por autoridade por ele delegada, assinar o termo de
transação.
§ 2º A delegação de que trata o § 1º deste artigo poderá ser subdelegada,
prever valores de alçada e exigir a aprovação de múltiplas autoridades.
§ 3º A transação por adesão será realizada exclusivamente por meio
eletrônico.

[16] Relatório Justiça em Números, 2019, p. 131. Disponível em <https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/08/justica_em_numeros20190919.pdf>

[17] Parecer Normativo n° 16.256, de 15 de setembro de 2020.
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