
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

FACULDADE DE DIREITO 

 

 

LETÍCIA BARBOSA ZANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EXCLUSÃO DO REFIS I SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO IRRISÓRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



LETÍCIA BARBOSA ZANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EXCLUSÃO DO REFIS I SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO IRRISÓRIO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Bacharel em Direito. 

Orientador: Profa. Ms. Mariana Barboza Baeta 

Neves Matsushita 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanco, Letícia Barbosa 

A exclusão do Refis I sob o fundamento de pagamento 

irrisório / Letícia Barbosa Zanco -- 2018. 

79 f.; 30 cm 

 

Orientadora: Profa. Ms. Mariana Barboza Baeta Neves 

Matsushita 

 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) -

- Universidade Presbiteriana Mackenzie, Faculdade de Direito, 

São Paulo, 2018. 

Referências: f. 77-79 

1. Parcelamento tributário. 2. Legalidade. 3. Segurança 

jurídica.  

 

 



LETÍCIA BARBOSA ZANCO 

 

 

 

 

 

 

A EXCLUSÃO DO REFIS I SOB O FUNDAMENTO DE PAGAMENTO IRRISÓRIO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

apresentado à Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Bacharel em Direito. 

 

Aprovada em 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________________________ 

Profa. Ms. Mariana Barboza Baeta Neves Matsushita 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

____________________________________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, família, amigos, professores e 

a todos que, direta ou indiretamente, 

contribuíram para a realização desse trabalho. 

  



RESUMO 

 

 O presente trabalho versa sobre o ato de exclusão do programa de parcelamento especial 

Refis I, instituído pela Lei nº 9.964/00, sob o fundamento de pagamento de parcela em valor 

irrisório, ainda que calculada na forma da lei, após mais de uma década do ingresso no 

programa. O Refis I foi o primeiro parcelamento extraordinário instituído em âmbito federal e 

sua lei regente possui particularidades em relação aos demais parcelamentos especiais, como a 

ausência de previsão de prazo à quitação dos débitos consolidados. O Poder Judiciário, 

majoritariamente, tem sancionado o ato de exclusão do Fisco, argumentado que o pagamento 

irrisório se equipara ao inadimplemento e não atende o interesse arrecadatório do Estado. Por 

sua vez, determinados tribunais julgam a exclusão sob tal fundamento como inadmissível, sob 

pena de violação à legalidade e à segurança jurídica. Analisando os argumentos contrapostos 

da jurisprudência, é possível observar a existência de conflito entre os interesses arrecadatórios 

do Fisco e os direitos individuais do contribuinte, usualmente sobrepostos pelo interesse estatal, 

que argumenta agir em benefício do interesse público. Ainda, a segurança jurídico-tributária no 

ordenamento brasileiro resta prejudicada, desestimulando o adimplemento dos tributos e o 

investimento no país. 

Palavras-chave: Refis. Parcelamento. Direito Tributário. Segurança jurídica. 

 

  



ABSTRACT 

 

The present work deals with the exclusion of the special installment program Refis I, 

instituted by Law 9,964/00, on the basis of payment of a portion in derisory value, although 

calculated according to the law, after more than a decade of entry into the program. Refis I was 

the first extraordinary installment plan established at the federal level and its governing law has 

particularities in relation to the other special installments, such as the absence of a time limit 

for the settlement of the consolidated debts. The Judiciary, in the majority, has sanctioned the 

act of exclusion of the Treasury, arguing that the derisory payment is equal to the default and 

does not meet the collection interest of the State. In turn, certain courts consider the exclusion 

on such a ground as inadmissible, under penalty of violation of legality and legal certainty. 

Analyzing the opposing arguments of jurisprudence, it is possible to observe the existence of a 

conflict between the tax collecting interests of the Tax Authorities and the individual rights of 

the taxpayer, usually overlain by the state interest, which argues to act in the public interest. 

Also, legal and tax security in the Brazilian legal system remains impaired, discouraging tax 

compliance and investment in the country. 

Keywords: Refis. Installment. Tax law. Legal certainty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O parcelamento tributário trouxe uma nova modalidade de suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, pela qual Fisco e contribuinte se obrigam às condições acordadas 

visando se beneficiar da quitação do tributo de forma mais célere e menos custosa. Por um 

lado, atende o interesse arrecadatório do Fisco e cessa eventuais litígios sobre o crédito 

tributário; por outro, o contribuinte usufrui da suspensão da exigibilidade de suas dívidas 

tributárias, regularizando-se, e das melhores condições de pagamento das mesmas, como o 

fracionamento da dívida e eventuais reduções dos encargos legais. 

O parcelamento extraordinário, além de oferecer ao contribuinte a oportunidade de 

parcelar seu débito tributário, proporciona ainda reduções sobre o valor devido e pode ser 

instituído a qualquer tempo pelo Fisco. O Refis I, instituído na Lei nº 9.964/2000, foi o 

primeiro programa de parcelamento especial em âmbito federal, que permitiu o pagamento 

dos débitos consolidados em parcelas calculadas em função de percentual da receita bruta da 

pessoa jurídica optante pelo programa, no entanto, não possuía previsão de prazo máximo à 

quitação dos débitos. 

 Contudo, a desproporcionalidade entre os índices de correção do débito a ser quitado – 

juros correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo – e de correção da 

parcela – calculada conforme o faturamento – constitui impedimento ao pagamento integral 

dos débitos de contribuintes que aderiram ao Refis I. 

 Após mais de uma década de cumprimento do parcelamento Refis I, as pessoas 

jurídicas optantes foram surpreendidas com a exclusão do programa, pois o Fisco considerou 

que as parcelas, ainda que calculadas conforme à legislação, são em montante insuficiente à 

quitação do débito consolidado em prazo razoável, equiparando o pagamento de valor 

irrisório ao inadimplemento, hipótese de exclusão prevista na lei específica. 

 O Poder Judiciário tem ratificado o ato de exclusão do Refis I sob o fundamento de 

pagamento irrisório, corroborando o entendimento da Fazenda Público que o interesse 

arrecadatório seria prejudicado e o contribuinte estaria se eximindo da quitação de seus 

débitos fiscais. 

 Importante ressaltar que essas decisões surgiram após notícias de imprensa e análise 

do fisco de que algumas empresas estariam esvaziando seus faturamentos engenhosamente 



10 

 

com o objetivo de fraudar o benefício recebido e não pagar a dívida, contudo sem ter 

maculada sua regularidade fiscal. 

 Não obstante, a lei do Refis I e sua exposição de motivos terem previsto a 

possibilidade dos contribuintes optantes pelo parcelamento extraordinário efetuarem 

pagamentos irrisórios, não capazes de cumprir com o integral adimplemento da dívida 

tributária consolidada, as ações judiciais que culminaram na jurisprudência que aceita a 

exclusão do programa sob esse argumento sequer analisam se houve dolo ou má-conduta do  

contribuinte em suposto esvaziamento de faturamento visando o calote ao erário. 

 Entretanto, alguns tribunais, observando também os direitos individuais do 

contribuinte, não admitem o ato de exclusão por tal fundamento, com base na proteção à 

legalidade e à confiança depositada pela pessoa jurídica, o que leva a questionar a existência e 

a força da segurança jurídica na relação entre Fisco e contribuinte. 

Desta forma, faz-se necessário o estudo aprofundado da questão analisada, como 

forma de suscitar um melhor exame dos atos administrativos do Fisco pelo Poder Judiciário 

ao questionar a proteção dos direitos constitucionais do contribuinte em face dos interesses 

estatais. 

 O estudo do tema é feito pela pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, constatando 

como a doutrina e os tribunais avaliam o parcelamento do Refis I e o ato de exclusão em 

questão. É imprescindível ao exame do caso também a análise de instrumentos normativos da 

Fazenda Pública – como os pareceres expedidos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

– e do ordenamento legal – principalmente da Constituição Federal, do Código Tributário 

Nacional e da Lei nº 9.964/00.  

 No segundo capítulo, este trabalho analisa o parcelamento, de forma geral, e suas 

características, efeitos e distinções a outros institutos.  

No terceiro capítulo, são expostos os aspectos específicos do programa de 

parcelamento especial Refis I, com base na previsão legal da Lei nº 9.964/00, especialmente 

sobre as condições e hipóteses de exclusão. 

 No quarto capítulo, entrando no caso específico do ato de exclusão motivado pelo 

pagamento ínfimo, são examinados os fundamentos do Fisco – concentrados no Parecer 

PGFN/CDA nº 1.206/2013 – e do Poder Judiciário, conforme a jurisprudência dos tribunais 

em que foi ratificado o ato. 
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 No quinto capítulo, confrontam-se os argumentos suscitados no capítulo anterior e os 

fundamentos dos tribunais que julgaram inadmissível a exclusão do Refis I por tal 

fundamento, pautados, principalmente, na legalidade – pelas particularidades deste programa 

de parcelamento – e na segurança jurídica – que protege a confiança e a boa-fé depositada 

pelo contribuinte nos atos estatais, como obsta conduta arbitrária pelo Poder Público. 

Ao final do trabalho, são apontadas as conclusões alcançadas pela análise do caso. 
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2 PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

2.1 CONCEITO 

 

O parcelamento tributário é modalidade de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, na qual o contribuinte se compromete ao pagamento parcelado do tributo devido, 

podendo ocorrer antes ou após seu vencimento. Determinados tributos, como o IPVA e o 

IPTU, podem ser pagos em parcelas antes do seu vencimento. No caso de tributos já vencidos, 

o parcelamento prorroga o prazo para pagamento do crédito tributário, mediante o 

reconhecimento de sua existência pelo devedor e o comprometimento com as condições e 

formalidades, previstas em lei. Neste caso, o parcelamento poderá ser ordinário ou 

extraordinário. 

O parcelamento ordinário oferece ao contribuinte o posterior pagamento em parcelas 

da dívida tributária, com correção monetária, juros e multa, sem qualquer redução. O 

parcelamento extraordinário, por sua vez, além de prorrogar o pagamento parcelado dos 

débitos do contribuinte, pode oferecer descontos nos encargos legais, conforme a lei 

específica que o institui. 

O parcelamento, ordinário ou extraordinário, oportuniza ao contribuinte uma forma de 

regularização fiscal, sendo fonte de planejamento tributário e, ao mesmo tempo, permite a 

arrecadação dos créditos tributários pendentes pela Fazenda Pública de forma mais célere. 

Nesse sentido, Ricardo Alexandre define o parcelamento como uma medida de política 

fiscal pela qual o Estado procura recuperar seus créditos e criar condições práticas para que os 

contribuintes inadimplentes possam se regularizar, usufruindo dos benefícios oferecidos.1 

O parcelamento se trata, a princípio, de uma faculdade do ente tributário competente, 

uma vez que oferece ao sujeito passivo da relação tributária a oportunidade de regularizar sua 

situação fiscal, porém, após a concessão, reveste-se de direito líquido e certo do contribuinte2, 

vinculando ambas as partes às condições definidas na respectiva lei. 

Se, por um lado, a Fazenda Pública concede benefícios ao contribuinte, dilatando o 

prazo para o pagamento em parcelas do tributo devido e seus acréscimos, a pessoa se submete 

às condições determinadas na lei do respectivo parcelamento, como a confissão irrevogável e 

                                                             
1 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2011. p.420. 
2 SABBAG, Eduardo Moraes. Direito Tributário Essencial. 5. ed. Rio de Janeiro: Método, 2017. p.188. 
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irretratável de seu débito e a desistência de ação ou a renúncia do direito de ação para discutir 

sua exigibilidade. 

Desta forma, não se trata exclusivamente de um benefício concedido unilateralmente, 

pois a adesão ao parcelamento resulta numa espécie de negócio jurídico no qual os pactuantes, 

Fisco e contribuinte, devem se pautar pela boa-fé objetiva, cumprindo as obrigações 

acordadas.  

 

2.1.1 DISPOSIÇÃO LEGAL 

 

O parcelamento será, em regra, regido por lei específica para sua concessão e 

estabelecimento de sua forma e de suas condições. Compete ao ente federativo instituir lei que 

trará aos contribuintes inadimplentes a oportunidade de regularizar seus débitos fiscais, com 

melhores condições de pagamento, mediante aceitação das condições estabelecidas. Assim, o 

membro da Federação competente a instituir o tributo possui autonomia para editar leis que 

autorizam o parcelamento de determinado crédito tributário, mediante a análise de 

conveniência e oportunidade da lei no âmbito de sua competência, isto é, de forma 

discricionária. 

O instituto do parcelamento é regulado no artigo 155-A do Código Tributário 

Nacional, inserido pela Lei Complementar nº 104 de 2001:  

 

Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em 

lei específica. 

§ 1º Salvo disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não 

exclui a incidência de juros e multas. 

§ 2º Aplicam-se, subsidiariamente, ao parcelamento as disposições desta Lei, 

relativas à moratória. 

§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos 

tributários do devedor em recuperação judicial. 

 § 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na 

aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em 

recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior 

ao concedido pela lei federal específica. 

 

A eficácia do instituto depende da edição de lei autorizativa que oportunize ao sujeito 

passivo aderir ao programa de regularização oferecido nos termos estabelecidos do mesmo 

dispositivo, por meio de solicitação ao ente federativo competente no prazo estabelecido. 
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O parcelamento ordinário oferece ao contribuinte a oportunidade de parcelar seu 

débito tributário pelo número de parcelas previsto em lei, contudo, não proporciona qualquer 

redução ou benefício sobre o valor devido. O parcelamento ordinário dos débitos tributários 

federais é disposto na Lei nº 10.522/2002 e, analisada conjuntamente ao Código Tributário 

Nacional, estabelece a regra geral do parcelamento, mas que não afasta a possibilidade da 

instituição de programa de parcelamento extraordinário pelo ente tributante, por meio de lei 

específica, a qualquer momento, de forma discricionária. 

Tornou-se recorrente a instituição legal de programas especiais de parcelamento de 

débitos em todos âmbitos de competência do fisco: federal, estadual e municipal. No âmbito 

federal, em especial, diversos programas foram criados, ainda mesmo antes da inserção do 

instituto ao Código Tributário Nacional, como o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS I 

estabelecido na Lei nº 9.964/2000, o Parcelamento Especial – PAES ou REFIS II na Lei nº 

10.684/2003 e o Parcelamento Excepcional – PAEX ou REFIS III na Medida Provisória nº 

303/2006. Em 2009 foi editada a Lei nº 11.941, o denominado “Refis da Crise” ou REFIS IV, 

alterando a legislação tributária federal sobre o parcelamento ordinário dos débitos tributários 

e proporcionando, inclusive, a transição dos débitos consolidados nos parcelamentos especiais 

anteriores aos termos desta lei.   

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

 

A regra geral do parcelamento do crédito tributário é a não exclusão da incidência de 

juros e multas, que se encontra no §1º do artigo 155-A do CTN, ressalvada disposição de lei 

em contrário. 

Procurou o dispositivo assegurar de que o novo prazo concedido ao sujeito passivo 

não o coloque em situação mais favorável que os outros que cumpriram os prazos legais. Se 

fosse possível o diferimento do pagamento do tributo sem qualquer acréscimo, o 

parcelamento seria regra, não exceção, colocando-se em risco o próprio erário.3 Ademais, o 

princípio da indisponibilidade do crédito tributário não permitiria ao legislador dispor desses 

valores, assim a lei reguladora de parcelamento somente pode versar sobre redução de 

penalidades. 

                                                             
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.638 
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A inserção do §1º do artigo 155-A do CTN buscou solucionar a questão de o 

parcelamento estar abrangido ou não pelo benefício da denunciação espontânea, regulado no 

artigo 138 do mesmo dispositivo. O referido artigo trata da dispensa de multa se, antes do 

início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, o sujeito passivo 

reconhecer a falta cometida perante as autoridades administrativas e pagar o tributo devido, 

com juros.  

De início, o entendimento predominante era no sentido de não reconhecer a 

possibilidade de aplicar a denunciação espontânea concomitantemente à concessão do 

parcelamento tributário, pois o parcelamento não se trata de pagamento integral, 

imprescindível ao benefício de exclusão da multa. Posteriormente, o STJ se posicionou em 

sentido contrário, defendendo a possibilidade de afastar a penalidade de infração se o 

pagamento parcelado do tributo fosse acompanhado da denunciação espontânea.  

Assim, por meio da LC nº 104/2011, o legislador visou afastar a jurisprudência do STJ 

ao afirmar no §1º do artigo 155-A do CTN que o parcelamento não exclui a incidência de 

juros e multas, o que afasta o benefício da denunciação espontânea.  

Contudo, a lei pode dispor de forma contrária ao oferecer a exclusão de juros e multas, 

como no caso dos programas especiais de parcelamento tributário regidos por lei específica. 

Em regra, os referidos programas oferecem exclusão parcial dos juros e das multas, com 

percentual de redução maior quanto menor o número de parcelas.  

A Lei nº 11.941/09, o chamado “Refis da Crise”, prevê a redução de até 100% das 

multas de mora e de ofício como dos encargos legais quando os débitos forem pagos à vista.  

Porém, a exclusão oferecida para incentivar o pagamento dos débitos de forma mais célere 

fere o princípio da isonomia, pois, enquanto os demais sujeitos passivos cumpriram a 

obrigação tributária no prazo legal de arrecadação, o contribuinte inadimplente posterga o 

pagamento do tributo sem a incidência das penalidades pecuniárias, colocando-o em situação 

mais favorável. 

A exclusão dos juros e das multas concedida por lei específica leva a maior adesão dos 

contribuintes com débitos pendentes ao programa de parcelamento tributário, não pode, no 

entanto, suprimir as penalidades inerentes à inadimplência do sujeito passivo que deixou de 

cumprir suas obrigações no prazo legal de arrecadação, sob pena de ferir o princípio da 

isonomia ao dar tratamento igual a contribuintes em situações desiguais. 



16 

 

Ainda, a LC nº 104/2001 inseriu o parcelamento como nova hipótese de suspensão do 

crédito tributário no inciso VI do artigo 151 do Código Tributário Nacional.  

Hugo de Brito Machado Segundo entende como desnecessária sua inserção, pois 

constitui espécie de moratória, já prevista como causa de suspensão no inciso I do artigo 151 

do CTN. 4 Contudo, analisando o próprio projeto de lei que originou a LC nº 104/2001, 

buscou o legislador adicionar artigo específico ao parcelamento, o artigo 155-A do CTN, com 

o objetivo de estabelecer o instituto, com maior precisão e clareza, e distingui-lo, de forma 

definitiva, da moratória, regulada pelo artigo 155 do CTN. Assim, como o parcelamento não 

era expressamente definido como forma de suspensão do crédito tributário, o legislador 

inseriu o instituto como hipótese de suspensão de exigibilidade em novo inciso, a fim de 

evitar demandas judiciais protelatórias, visando equilibrar os direitos individuais dos 

contribuintes e o interesse da coletividade.5  

O parcelamento é entendido como espécie de moratória por constituir forma de mora 

concedida pelo credor ao devedor, prorrogando o prazo para pagamento e repartindo o crédito 

em parcelas. Sacha Navarro Coêlho deduz que o parcelamento é tratado como causa apartada 

de suspensão, diferente da moratória, para buscar precisão factual, pois o parcelamento se 

trata de talvez a mais importante espécie de moratória, procurando o legislador ressaltar o 

instituto. 6 

O parcelamento tributário, ainda que entendido como espécie de moratória, foi tratado 

de forma distinta pelo legislador, devendo ser regulado pelos artigos que tratam 

especificamente do instituto do parcelamento e, no caso de programa especial de 

parcelamento, pela lei específica que o concede e estabelece a forma e as condições. As 

semelhanças entre os institutos permitem a aplicação das normas de moratória ao 

parcelamento de forma subsidiária, isto é, apenas na falta de previsão legal, de acordo com o 

§2º do artigo 155-A. 

Os parágrafos 3º e 4º do artigo 155-A do CTN foram inseridos posteriormente pela Lei 

Complementar nº 118 de 2005, oferecendo tratamento diferenciado ao devedor em 

recuperação judicial pela edição de lei específica determinando as condições de parcelamento 

                                                             
4 SEGUNDO, MACHADO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

p.196. 
5 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 77, de 1999. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossie+-

PLP+77/1999>. Acesso em 08 abr. 2018. 
6 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016. p.691 
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dos créditos tributários. Ainda na ausência da referida lei, o devedor em recuperação judicial 

teria o tratamento indicado pela lei geral de parcelamento do respectivo ente federativo, 

devendo ter prazo superior ou semelhante ao parcelamento indicado na lei federal específica. 

A Lei nº 11.101/2005, que trata de falência e recuperação judicial e extrajudicial, 

tratou de indicar as condições específicas de parcelamento às empresas em recuperação 

judicial em seu artigo 68, que determina um prazo vinte por cento maior ao devedor em 

processo de recuperação judicial que o concedido às demais empresas. 

 

2.1.3 EFEITOS 

 

O principal efeito da adesão ao parcelamento pelo contribuinte é a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário, conforme determina o artigo 151, inciso VI do CTN. 

 Assim, a Fazenda Pública deve se abster da execução do crédito após a homologação 

do ingresso no programa de parcelamento quando preenchidas as condições legais 

necessárias, devendo suspender, inclusive, qualquer ato constritivo de bens no processo de 

execução fiscal se iniciada. 

A suspensão da exigibilidade impede que o crédito seja exigido judicialmente, 

mediante execução fiscal, que ficará suspensa enquanto perdurar a hipótese prevista no art. 

151 do CTN. Porém, em regra, não impede o lançamento do crédito tributário, uma vez que a 

Fazenda Pública deve constituir a dívida no prazo decadencial de cinco anos, que não se 

sujeita a suspensão. 

Paulo de Barros entende que a suspensão é da exigibilidade, não do crédito, ou seja, é 

suspenso o direito do credor de postular o objeto da obrigação efetivamente, que poderá 

ocorrer apenas após a formalização da dívida, com o lançamento tributário.7 

O parcelamento não possibilita a extinção da execução, uma vez que a suspensão do 

processo executivo fiscal está sob a condição resolutiva de cumprimento das condições 

estabelecidas do parcelamento, pois no caso de inadimplemento, poderá se prosseguir com os 

atos constritivos e executórios do respectivo crédito. 

                                                             
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 292. 
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Em síntese, não há exigibilidade do crédito tributário enquanto o parcelamento estiver 

sendo cumprido, podendo ser extinto com a quitação do débito consolidado pelo contribuinte 

ou exigido pela Fazenda Pública em caso de inadimplemento das obrigações, de acordo com 

as condições legais previamente estabelecidas. 

A adesão ao parcelamento, instituto inerente à suspensão da exigibilidade do tributo, é 

causa suficiente para gerar o direito à emissão de certidão positiva com efeitos de negativa 

prevista no artigo 206 do CTN.8 A certidão constará a existência de créditos tributários contra 

o contribuinte, mas deve ser acatada como se negativa fosse, ante a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja 

exigibilidade esteja suspensa, por uma das causas elencadas no artigo 151 do CTN.  

A certidão positiva com efeitos de negativa possibilita a prática de atos que exigem, 

por lei, prova de quitação de determinados tributos. Poderá tanto o Poder Público exigir a 

comprovação, em atos como participação em licitação e contratação, como também por ser de 

interesse do próprio contribuinte, de pessoa que queira realizar negócios com ele ou mesmo 

para simples verificação de sua situação ante o Fisco.9 

A suspensão da exigibilidade do crédito pela adesão ao parcelamento proporciona a 

regularização fiscal do devedor, que antes impedido de realizar certos atos por constar a 

existência de tributos devidos em aberto, pode voltar a realizar negócios com o Poder Público 

e, ainda, com particulares ao possuir certidão positiva com efeitos de negativa. 

Trata-se de um efeito de grande importância ao parcelamento, pois possibilita a 

regularização do contribuinte inadimplente, que poderá realizar atos a qual estava impedida, e 

beneficiando também o interesse da coletividade, tendo em vista que o funcionamento da 

empresa favorece a economia, o desenvolvimento do país. 

Em contrapartida, o contribuinte se submete às condições da lei autorizadora do 

parcelamento ao qual adere. A obrigação principal do parcelamento é o pagamento parcelado 

do tributo, no valor consolidado aplicados os benefícios da lei, confessando a dívida de forma 

irretratável e irrevogável. 

Anis Kfouri Junior entende que a confissão da dívida pelo contribuinte se reporta à 

ocorrência do fato gerador e não da dívida em si, pois há a possibilidade de erro no cálculo do 

                                                             
8 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo: 

Dialética, 2015. p.396 
9 CREPALDI, Silvio. Planejamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 66 
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tributo em valor superior ao autorizado por lei, por exemplo, o que levaria ao enriquecimento 

sem causa do Estado e à violação do princípio da estrita legalidade.10 

No mesmo sentido, Antonio Sebastião Poloni argumenta que se o valor confessado 

pelo contribuinte não corresponde à hipótese de incidência tributária, a confissão é irrelevante 

e não gera qualquer obrigação tributária pela existência de um erro de fato, prevalecendo os 

fatos verdadeiros sobre os confessados. A própria jurisprudência do STF revela que se o 

tributo não é devido, porém foi declarado pelo contribuinte como se fosse, não pode o ente 

tributante exigir o seu recolhimento.11 

Desta forma, a confissão da dívida não inibe o seu questionamento judicial, no que se 

refere aos aspectos jurídicos da obrigação tributária e aos aspectos fáticos aos quais incide a 

norma tributária12, uma vez que a obrigação resulta da lei e o crédito tributário que dela destoe 

é inválido. 

As leis instituidoras dos programas de parcelamento tributário também exigem do 

contribuinte, além da confissão irrevogável e irretratável, a desistência das ações, 

administrativas ou judiciais, e a renúncia do direito de ação em relação ao débito parcelado. 

A desistência das ações propostas contra o débito parcelado é imprescindível ao 

ingresso no programa de parcelamento, pois seria contraditório o contribuinte se beneficiar da 

regularização fiscal concedida ao mesmo tempo em que os débitos continuam exigíveis e em 

aberto, o que não afasta a possibilidade de recorrer ao Judiciário após o ingresso no 

parcelamento, se necessária a proteção contra alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. 

Diversos autores 13entendem que a renúncia expressa do direito de recorrer à tutela 

jurisdicional, no que cerne aos débitos tributários abrangidos por programas especiais de 

parcelamento, é incompatível com o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 

segundo a qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito”, prevista no artigo 5º, XXXV, da CF/88. 

                                                             
10 JUNIOR, KFOURI, Anis. Curso de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 294. 
11 POLONI, Antonio Sebastião. Denúncia espontânea em direito tributário: doutrina, jurisprudência, 

legislação e prática. Campinas: Aga Juris Editora, 2000. p.142-143. 
12 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo: 

Dialética, 2015. p. 390. 
13 DEXHEIMER, Vanessa Grazziotin. Parcelamento tributário: entre vontade e legalidade. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p.145; MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. 

ed. São Paulo: Dialética, 2015. p. 386-389; MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 10. 

ed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 369. 
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Por outro lado, James Marins ressalta que, em inumeráveis situações, é conveniente ao 

contribuinte desistir da ação e renunciar ao direito em que se funda seu pedido, por serem 

poucas as chances do mérito de sua lide prosperar em juízo, mas bastaria a previsão de regime 

jurídico que facilite a desistência como a renúncia, por serem facultativas, impondo apenas os 

ônus inerentes à sucumbência.14 

No que cerne à contagem do prazo prescricional, o próprio pedido de parcelamento 

enseja a interrupção da prescrição, visto que é exigido do contribuinte a confissão do débito, 

nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV do CTN, ainda que não tenha ocorrido a 

efetivação do programa. Com o deferimento do pedido e, assim, suspensa a exigibilidade do 

crédito tributário, suspenso também o prazo prescricional durante o período de vigência do 

parcelamento, prazo este que somente voltará a fluir no descumprimento do acordo, fixando 

como termo inicial dia em que o devedor deixar de adimplir o acordo celebrado, conforme o 

entendimento da Súmula 248 do extinto TFR. 

 

2.2 DISTINÇÕES 

 

O parcelamento tributário, antes mesmo de sua inserção ao Código Tributário 

Nacional pela Lei Complementar nº 104/2001, era aceito pelos tribunais como forma de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário por ser considerado modalidade de moratória, 

logo, inserida na hipótese suspensiva do inciso I do artigo 151 do CTN. 

O Refis I da Lei nº 9.964/00, por exemplo, foi instituído antes da alteração e resultava 

na suspensão da exigibilidade do débito da pessoa jurídica que aderisse, pois, além de o 

parcelamento ser uma espécie de moratória, a própria natureza do pagamento parcelado, na 

qual é assinado ao devedor prazo para que satisfaça a obrigação em parcelas, por alegar não 

poder pagar à vista.15 

A inserção do inciso VI no artigo 151 do CTN não teve, exclusivamente, o intuito de 

corroborar o entendimento de que o parcelamento tributário é causa de suspensão da 

exigibilidade, e sim de também diferenciar as normas aplicáveis e o tratamento legal do 

parcelamento e da moratória. 

                                                             
14 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo: 

Dialética, 2015. p. 388. 
15 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.381. 
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O parcelamento tributário deve atender suas próprias normas, em especial as 

disposições do artigo 155-A do CTN inserido pela LC nº 104/2001, atentando-se ao realce 

feito pelo legislador ao diferenciar o instituto de outros com características semelhantes, como 

a moratória e a transação.  

 

2.2.1 PARCELAMENTO E MORATÓRIA 

 

A moratória é a prorrogação ou a concessão de novo prazo para o cumprimento da 

obrigação tributária. Há um mútuo consentimento no qual o sujeito passivo se declara devedor 

e o sujeito ativo, com a permissão de lei, consente em adiar o pagamento de seu crédito, ainda 

que não tenha acontecido o lançamento do mesmo, bastando a existência da obrigação e do 

resultante crédito. Trata-se da primeira hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, conforme prevê o art. 151, I do Código Tributário Nacional, ficando impedida a 

Fazenda Pública de exigir a totalidade do crédito tributário no período estipulado. 

A concessão da moratória poderá ser em caráter geral ou individual, podendo ser 

concedida a determinada região do território ou determinada classe ou categoria de sujeitos 

passivos (art.152 do CTN), o que não viola a isonomia entre os contribuintes, tendo em vista 

que o favor conferido se justifica por se direcionar aos sujeitos passivos diretamente atingidos 

por calamidade que dificulte o normal adimplemento das obrigações tributárias, ou seja, 

impõe uma distinção entre pessoas que não se encontram em situação equivalente. 

A moratória necessita da edição de lei específica à sua concessão, que deverá sempre 

detalhar seu prazo de duração, as condições do favor em caráter individual, os tributos 

atingidos, o número de prestações e eventuais garantias ao beneficiado, como determina o 

artigo 153 do CTN.  

A instituição da lei concessiva da moratória é facultada ao ente competente à cobrança 

do tributo, trata-se de ato discricionário, tem a natureza de favor em face da circunstância que 

afetam os contribuintes e o pagamento do tributo. Porém, em caráter individual, após a 

demonstração do cumprimento dos requisitos previstos na lei específica que a concede, a 

concessão da moratória é ato vinculado, não podendo a administração dispensar requisitos ou 

criar novos, uma vez que compete a lei os fixar. 

Ressalva o artigo 155 do CTN, permitindo a revogação unilateral da moratória 

quando, concedida em caráter individual, apure-se que o beneficiário não satisfazia as 
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condições ou deixou de satisfazer as obrigações exigidas, retomando de imediato a 

exigibilidade dos créditos acrescidos de juros de mora e, no caso de dolo ou simulação, de 

penalidade cabível. 

A doutrina majoritária16 defende que o parcelamento seria uma espécie de moratória, 

pois concede a extensão do prazo para pagamento, mas que se faz por parcelas mensais, ou 

seja, constituiria uma moratória parcelada. Assim, a inclusão do parcelamento pela LC nº 

104/2001 como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário era redundante e 

desnecessária, pois apenas corroborou o entendimento que o parcelamento seria uma espécie 

de moratória, dando causa também à suspensão. Ademais, há o entendimento que a identidade 

dos institutos justificaria a aplicação irrestrita dos artigos referentes à moratória – artigos 152 

a 155 do CTN – ao parcelamento.  

Contudo, considerar a inserção do parcelamento no Código Tributário Nacional como 

dispensável por estar dentro do conceito de moratória agride o princípio basilar de 

hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis ou desnecessárias, uma vez que a 

redundância é contrária à edição legislativa.17 

O legislador inseriu o inciso VI do artigo 151 assim como o artigo 155-A a fim de 

diferenciar definitivamente o parcelamento da moratória18, permitindo que o parcelamento 

recebesse contornos e normas próprias, pois, ainda que considerado o parcelamento como 

espécie da moratória, não devem ser tratados como institutos idênticos, estando sob regimes 

jurídicos diferentes. 

A aplicação subsidiária das normas de moratória ao parcelamento, conforme prevê o 

art. 155-A, §2º do CTN, reforça a autonomia dos institutos, ao mesmo tempo que aproxima 

seus respectivos regimes jurídicos.19 

O instituto da moratória é excepcionalmente concedido na ocorrência de alguma 

calamidade, catástrofe ou situação semelhante, que dificultem o normal adimplemento das 

obrigações tributárias, tem caráter reparador, aproveitando apenas aos contribuintes de boa-fé 

atingidos por eventual circunstância. Enquanto o parcelamento é uma medida de política 

                                                             
16 SEGUNDO, MACHADO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

p.196; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016. p.691; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.638. 
17 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2011. p.410. 
18 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 77, de 1999. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename=Dossie+-

PLP+77/1999>. Acesso em 08 abr. 2018. 
19 ALEXANDRE, op. cit., p. 411. 
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fiscal, que visa a arrecadação dos créditos tributários e a regularização dos contribuintes 

inadimplentes, que voltarão a usufruir dos benefícios decorrentes daquela, não pressupõe 

qualquer requisito semelhante ao da moratória. Constata-se uma periodicidade na instituição 

dos programas de parcelamento tributário, pois objetivam incentivar o pagamento de créditos 

tributários pendentes, não possuem requisito que o enseje, visando reduzir as consequências 

de um fato superveniente, como faz a moratória. 

A moratória exclui a incidência de juros e multas no pagamento postergado, 

reconhecida a dificuldade dos sujeitos passivos para adimplir suas obrigações decorre de 

eventos supervenientes, salvo no caso de revogação do benefício quando, concedida 

individualmente, o beneficiado não mais atender os requisitos legais, permitindo a incidência 

dos juros de mora. Por outro lado, o parcelamento tem como regra a não exclusão de juros e 

multas, pois não há fato externo que justifique a inadimplência do sujeito passivo, sendo 

concedido por mera solicitação do sujeito passivo, o que impede a remissão das penalidades 

decorrentes da mora do pagamento do tributo, sob pena de ferir a isonomia entre os 

contribuintes quando excluídas no parcelamento, colocando os inadimplentes beneficiados 

pelo parcelamento em situação mais favorável que os outros que cumpriram os prazos 

legais.20 

A não exclusão da incidência de multa ao parcelamento é uma das razões da regulação 

específica do parcelamento, procurando afastar a aplicação da denunciação espontânea em 

caso de pagamento parcelado ao prever expressamente que, salvo disposição em contrário, o 

parcelamento não excluirá as multas. 

Ainda que a regra seja meramente dispositiva, podendo a lei concessiva dispor de 

forma diversa, o legislador ressalta novamente a diferenciação dos regimes jurídicos 

aplicáveis à moratória e ao parcelamento. Se idênticos fossem os institutos, não haveria 

utilidade a distinção de suas regras. 

Enquanto a moratória requer sempre, na lei concessiva, a determinação de prazo para 

o pagamento, conforme expressa o inciso I do artigo 153 do CTN, não há tal exigência no 

parcelamento. Assim, poderá ser instituído o parcelamento sem a determinação prévia do 

prazo em que o crédito deverá ser quitado. Na prática, os primeiros programas especiais de 

parcelamento, como o Refis I da Lei nº 9.964/00 e o parcelamento ordinário federal da Lei nº 

10.522/02, foram inicialmente instituídos sem prazo definido para pagamento, apenas 

                                                             
20 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.608. 
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estabelecendo a consolidação do crédito tributário e a estipulação do valor das parcelas a 

serem pagas que, no caso do Refis I, deu-se com base no faturamento da pessoa jurídica. Os 

programas de parcelamento posteriores, visando maior efetividade e celeridade na 

arrecadação dos créditos submetidos ao benefício, optaram por estipular prazo certo à 

quitação, mas concedendo melhores condições ao sujeito passivo, como um maior percentual 

de redução dos juros, multas e demais encargos. Não há como exigir prazo para o pagamento 

do parcelamento se a lei não o estipulou, por ser uma faculdade, pois o CTN não exige tal 

requisito do legislador, ao contrário do que ocorre na moratória. 

Desta forma, o parcelamento pode ser entendido como espécie de moratória que 

também suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não acarreta em idêntico 

tratamento legal, uma vez que o parcelamento possui regulação específica como prevê o 

próprio CTN nos seus artigos 151, VI e 155-A. 

 

2.2.2 PARCELAMENTO E TRANSAÇÃO 

 

A transação é instrumento de resolução de conflitos entre os sujeitos ativo e passivo da 

obrigação tributária que, por meio de concessões mútuas, encerra o litígio e, como 

consequência, extingue o crédito tributário.  

Tendo em vista a indisponibilidade do patrimônio público e que não há livre 

manifestação de vontade pela autoridade administrativa, o artigo 171 do CTN determina que a 

lei deverá estabelecer condições específicas e a autoridade competente para autorizá-la em 

cada caso. 

Enquanto a transação civil pode prevenir ou terminar litígios, a transação no direito 

tributário possui apenas caráter terminativo, o que pressupõe a existência de litígio sobre 

relação jurídica incerta, pois a transação é medida excepcional de extinção do crédito 

tributário, aplicável somente quando houver dúvida sobre a utilidade ou conveniência do 

prosseguimento do processo.21  

Há quem considere o parcelamento instituído em programas especiais como exemplo 

de transação tributária, pela existência de concessões mútuas entre o ente tributante, que reduz 

multas e juros, e o contribuinte, que reconhece a dívida e aceita o pagamento dos valores, a 

fim de extinguir o litígio. 

                                                             
21 BRASIL. Ministério da Fazenda. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário Nacional. p. 225. 
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Hugo de Brito Machado sustentava que determinadas formas de parcelamento, nos 

quais havia concessões de ambos os lados, como o Refis, seriam uma forma de transação. 

Contudo, o STJ afastou o entendimento, afirmando, ao contrário, que os institutos não podem 

ser confundidos, pois o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e a 

transação o extingue.22 

Luís Schoueri entende que o programa de parcelamento Refis, instituído na esfera 

federal, pode ser considerado um exemplo de transação, permitindo o recolhimento de 

tributos com excepcional redução de encargos desde que o sujeito passivo desistisse das ações 

que discutissem os valores exigidos e pagasse o montante integral do tributo. Após a adesão, 

ocorre a transação, encerrando-se a obrigação pelo pagamento à vista. Ainda que previsto o 

pagamento parcelado, após o período de pagamento das parcelas com a suspensão da 

exigibilidade, ocorre a transação ao seu término e extingue-se o crédito tributário. No Refis, o 

legislador se refere a anistia e parcelamento condicionado, surgindo a natureza jurídica de 

transação pelo estudo de suas características.  

Schoueri conclui que a transação implica novação, pois o crédito tributário é extinto e 

surge em seu lugar um novo crédito, de natureza pública, sendo a transação seu “fato 

gerador”. Assim, o caso de reparcelamento do Refis não constituiria transação, pois o 

legislador determinou a extinção do crédito tributário somente após o pagamento de todas as 

parcelas e, por isso, exigível se interrompido o parcelamento. 23 

O CTN prevê expressamente os distintos efeitos dos institutos, enquanto a transação 

extingue o crédito tributário, o parcelamento o suspende, estando a extinção sob a condição 

resolutiva de quitação integral dos débitos do sujeito passivo. Assim, o parcelamento, quando 

ocorre antes da instauração de litígio, não pode ser considerado uma transação, pois esta não é 

preventiva, mas somente terminativa do litígio judicial.24 

No caso de inadimplemento do parcelamento, restabelece-se a exigibilidade do débito 

sem as reduções concedidas no programa, deduzindo-se os valores já pagos, uma vez que o 

parcelamento não causa a extinção do débito tributário, mas apenas a suspensão de sua 

exigibilidade até a quitação, que o faria extinto. 

                                                             
22 SEGUNDO, MACHADO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. 

p.233. 
23 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p.654. 
24 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2016.  p.693. 
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Os institutos não se diferenciam apenas nos seus efeitos, pois a transação pressupõe a 

existência de um litígio sobre relação jurídica incerta, na qual há controvérsia sobre ser ou não 

devido o tributo ou, ainda, a extensão deste. A incerteza na relação entre as partes é o 

incentivo às concessões recíprocas, a fim de extingui-la. O parcelamento pode ter caráter 

transacional ao colocar fim a alguns litígios entre o contribuinte e o fisco por meio de 

concessões mútuas, mas não se restringe a uma situação específica e pode ocorrer ainda 

mesmo na ausência de ação judicial ou impugnação administrativa em curso, bastando a 

existência de um débito pendente. 

Os programas especiais de parcelamento tributário se assemelham a transação, ao 

estabelecer concessões mútuas entre os sujeitos da relação jurídico-tributária, mas as 

diferenças dos institutos não permitem atribuir o mesmo tratamento jurídico. A transação 

demanda especificação em lei da matéria controvertida e as partes devem concordar em fazer 

concessões recíprocas, mas nas leis de parcelamento há solução predeterminada e independe 

da existência de controvérsia.25 

 

2.3 PROGRAMAS DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

O parcelamento tributário é instrumento de quitação dos débitos do sujeito passivo 

com a Fazenda Pública, concedido pelo ente tributante na forma e nas condições previstas em 

lei específica. A adesão ao instituto pelo contribuinte permite o prolongamento no tempo do 

adimplemento do montante integral devido, com os devidos acréscimos de juros e multas, em 

regra, conforme dispõe o artigo 155-A, §1º do CTN. Porém, a lei pode prever benefícios 

diversos, concedendo a remissão do tributo e anistia das penalidades, total ou parcialmente. 

Os programas especiais de parcelamento tributário oferecem mais que mero 

parcelamento tributário, e a respectiva suspensão de sua exigibilidade, concedendo diversas 

vantagens aos contribuintes optantes, como a redução dos juros e das multas na consolidação 

dos débitos, aumento do número de parcelas para quitação da dívida, redução no pagamento 

dos honorários advocatícios à procuradoria fiscal quando necessária a desistência expressa da 

ação judicial que verse sobre o crédito tributário sujeito ao parcelamento, a suspensão da 

pretensão punitiva do Estado relativos aos crimes tributários e previdenciários durante o 

                                                             
25 DEXHEIMER, Vanessa Grazziotin. Parcelamento tributário: entre vontade e legalidade. São Paulo: Quartier 

Latin, 2015. p. 53. 
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período que a pessoa jurídica estiver no programa e a extinção da punibilidade destes crimes 

no pagamento integral dos débitos. 26 

Em contrapartida, os benefícios conferidos ao sujeito passivo da obrigação tributária 

demandam o cumprimento de exigências, revelado nas condições ao ingresso no programa de 

parcelamento como a confissão irrevogável e irretratável da dívida e a renúncia às ações e ao 

direito de ação relacionado aos débitos submetidos ao parcelamento, podendo também 

condicionar o percentual de redução de juros e multas ao número de parcelas que será paga a 

totalidade do montante submetido ao parcelamento. 

A adesão ao programa especial de parcelamento tributário é facultada ao contribuinte, 

uma vez que se submeterá às condições determinadas na lei para usufruir dos benefícios 

concedidos pelo mesmo dispositivo.  

Para a consolidação do débito sujeito ao parcelamento, a legislação especial do 

parcelamento usualmente requer a confissão irrevogável e irretratável do valor a ser 

parcelado, calculado com os benefícios concedidos no mesmo dispositivo. 

Reconhecido o débito pelo sujeito passivo, este deve também desistir da ação judicial 

que verse sobre o crédito tributário cobrado que será submetido ao programa de parcelamento, 

assim como renunciar seu direito de ação sobre tais valores. 

As referidas condições para inclusão dos débitos no parcelamento tem sido objeto de 

discussão acerca da constitucionalidade, pois, ao mesmo tempo em que é direito subjetivo da 

pessoa jurídica a inclusão no programa, não é lícito à Fazenda Pública condicioná-la à 

desistência da ação ou à renúncia de direito, por ofensa ao princípio da inafastabilidade da 

tutela jurisdicional, segundo a qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça à direito”, prevista no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988.27 

Os termos estabelecidos na lei do programa especial de parcelamento vinculam o 

sujeito passivo, que optou por aderir às respectivas condições legais, e a Fazenda Pública, que 

editou a lei e determinou os requisitos e a forma do benefício concedido ao contribuinte. O 

princípio da legalidade ou, em especial no direito tributário, da estrita legalidade sujeita a 

Fazenda Pública a cumprir a legislação, não suprimindo ou criando disposição diversa da 

legal. A pessoa jurídica, em contrapartida, obriga-se às condições da lei específica, podendo 

                                                             
26 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo: 

Dialética, 2015. p. 383-384. 
27 MARINS, op. cit., p. 386. 
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prever as exigências tributárias e se planejar financeiramente a fim de sua regularização fiscal, 

direito este representado pela segurança jurídica. 

No caso do parcelamento, a legislação específica de cada programa de parcelamento 

prevê as hipóteses de exclusão, importando na exigibilidade imediata do saldo remanescente 

do crédito e na execução de eventuais garantias prestadas. A exclusão do contribuinte tem 

efeito retroativo, pois o valor do crédito cobrado é o devido anteriormente ao pedido de 

parcelamento, sem os benefícios conferidos na adesão do programa. 

O contribuinte poderá prever a exigibilidade de seus débitos, antes suspensos pelo 

parcelamento, ao incidir numa hipótese prevista na lei específica como causa de exclusão do 

programa, mas continuará regularizada ao estar adimplente com suas obrigações fiscais, 

atendendo aos requisitos da lei, uma vez que não pode ser excluída sem previsão legal que 

motive o ato, sob pena de ferir os princípios da não-surpresa, da segurança jurídica e, 

principalmente, da legalidade.  

No entanto, a Receita Federal excluiu diversos contribuintes do programa de 

parcelamento Refis I (Lei nº 9.964/2000), motivada pelo Parecer da PGFN/CDA nº 

1.206/2013, por entender ser irrisório o valor da prestação em comparação com o débito geral 

consolidado, sendo que tal hipótese não é contemplada pela lei específica como uma das 

causas de exclusão estabelecidas no artigo 5º da referida lei. 

Os tribunais superiores, no entanto, têm ratificado o ato de exclusão por pagamento 

irrisório do Refis I, ignorando a clara desconformidade do ato administrativo com a lei 

específica, uma vez que a pessoa jurídica faz jus à continuidade do programa especial de 

parcelamento, não podendo ser prejudicada por ato arbitrário e ilegal do fisco, como será 

demonstrado nos próximos capítulos. 
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3 REFIS I 

 

3.2 PREVISÃO LEGAL 

 

O Programa de Recuperação Fiscal – Refis I foi o primeiro programa de parcelamento 

especial instituído pelo governo federal por meio da Medida Provisória nº 2.004-6 de 2000, 

convertida na Lei nº 9.964 de 2000, antes mesmo da inserção do instituto do parcelamento no 

Código Tributário Nacional pela Lei Complementar nº 104 de 2001 e da edição de lei 

regulando o parcelamento ordinário federal.  

Por meio da Lei nº 9.964/00, o Fisco federal proporcionou o refinanciamento das 

dívidas dos contribuintes, incentivando a adesão em troca de benefícios, como a regularização 

fiscal e a redução dos encargos legais, com o objetivo de gerar receitas e descongelar despesas 

ao governo. 

O Refis 2000 foi instituído para promover a regularização de créditos federais, com 

vencimento até 29 de fevereiro de 2000, devidos por pessoas jurídicas. O ingresso no 

programa se daria por opção da pessoa jurídica até o mês de abril de 2000, fazendo jus ao 

regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais abrangidos, estes 

definidos no artigo 1º da Lei nº 9.964/00. 

Na consolidação dos débitos existentes em nome da pessoa jurídica incidem juros 

correspondentes à variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, enquanto o 

valor da parcela mensal é determinado em função de percentual da receita bruta do mês 

imediatamente anterior, conforme o artigo 2º, §4º, incisos I e II da Lei nº 9.964.  

Tal previsão legal impossibilita a satisfação integral da dívida, uma vez que o saldo 

devedor tem índice de correção maior que o valor da parcela destinada ao seu pagamento, 

sendo insuficientes as parcelas para extinguir a dívida, ainda que por um longo prazo. Trata-se 

da utopia da “equivalência salarial”, a qual já vivenciada no fracasso do Banco Nacional da 

Habitação e o Sistema Financeiro da Habitação, na qual o contrato de financiamento 

habitacional era corrigido em índice maior que a caderneta de poupança, enquanto as 

prestações eram corrigidas pela equivalência salarial da categoria profissional, obstando sua 

quitação.  
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A incongruência na lei do Refis I impede o pagamento integral dos débitos de 

contribuintes que aderiram ao programa de parcelamento, tendo em vista a 

desproporcionalidade dos valores da dívida consolidada e das parcelas mensais, mas que não 

constitui motivo para considerar como se inadimplemento fosse, o que ensejaria a exclusão do 

programa, pois a pessoa jurídica está cumprindo as condições legais a que faz jus, 

ressaltando-se que não há prazo estabelecido em lei à satisfação dos débitos. 

A União poderia ter previsto que o valor das parcelas calculado sobre o percentual do 

faturamento dificilmente garantiria a amortização do débito ou, ainda, a sua liquidação em 

tempo razoável, pois ciente da experiência malsucedida do SFH, não podendo prejudicar o 

contribuinte que aderiu ao Refis 2000 e adimpliu todas as condições estabelecidas em lei.28 

Assim, enquanto as condições previamente estabelecidas na lei do parcelamento 

estiverem sendo cumpridas, não poderá o ente tributante federal romper o benefício acordado, 

exigindo o crédito tributário do contribuinte ingressante no programa. 

 

3.2 CONDIÇÕES 

 

A pessoa jurídica optante pelo Refis I deverá se submeter às condições estabelecidas 

na Lei nº 9.964/00, essencialmente dispostas nos incisos de seu artigo 3º, considerando-se que 

a inobservância de qualquer destas exigências resultará na exclusão do contribuinte do 

programa especial de parcelamento, conforme artigo 5º, inciso I do mesmo dispositivo. 

A confissão irrevogável e irretratável dos débitos abrangidos pelo Refis 2000, 

estabelecida no inciso I do artigo 3º da Lei nº 9.964/00, é a principal exigência para o ingresso 

no programa de parcelamento, imprescindível na adesão para consolidação dos débitos a que 

se compromete ao pagamento parcelado nos moldes da lei específica. 

Como ressaltado no capítulo anterior, autores como Anis Kfouri Junior29 e Antonio 

Sebastião Poloni30 entendem que a confissão da dívida não inibe o seu questionamento 

judicial, no que se refere aos aspectos jurídicos da obrigação tributária e aos aspectos fáticos 

                                                             
28 Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Apelação/Remessa necessária nº 5000822-77.2014.4.04.7205, 

Primeira Turma, Relator para Acórdão Amaury Chaves de Athayde, j. 09/06/2016. 
29 JUNIOR, KFOURI, Anis. Curso de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 294. 
30 POLONI, Antonio Sebastião. Denúncia espontânea em direito tributário: doutrina, jurisprudência, 

legislação e prática. Campinas: Aga Juris Editora, 2000. p.142-143. 
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aos quais incide a norma tributária31, uma vez que a obrigação resulta da lei e o crédito 

tributário que dela destoe é inválido. 

Nos demais incisos do artigo 3º da Lei nº 9.964/00, tem-se que a pessoa jurídica 

optante pelo Refis I deve se comprometer ao pagamento regular das parcelas do débito 

consolidado assim como dos futuros tributos e contribuições, visto que seria incoerente o 

ingresso no parcelamento a fim de obter a regularização fiscal e inadimplir as obrigações 

tributárias posteriores. 

Ademais, deverá a pessoa jurídica autorizar o acesso irrestrito pela Secretaria da 

Receita Federal, às informações relativas à sua movimentação financeira e terá 

acompanhamento fiscal específico, com fornecimento periódico de dados, em meio 

magnético, ambas as condições no período em que a optante estiver submetido ao Refis. 

Por fim, na adesão ao programa, o contribuinte informa a aceitação plena e irretratável 

de todas as condições estabelecidas na lei do Refis I, como se um contrato fosse no qual 

ambas as partes, o ente tributário federal e a pessoa jurídica optante, comprometem-se a 

cumprir o que previamente foi acordado. 

A desistência expressa e irrevogável de ação judicial e a renúncia do direito de ação 

sobre os débitos incluídos no Refis é condição para dispensa dos juros de mora incidentes até 

a data de opção pelo programa de parcelamento, como determina o § 6º do artigo 2º da Lei nº 

9.964/00. 

Trata-se de exigência inerente a opção pelo ingresso no programa, pois seria 

contraditório ao contribuinte se beneficiar da regularização fiscal ao mesmo tempo em que os 

débitos continuam exigíveis e em aberto. Os tribunais superiores têm decidido que a 

desistência da ação em função da adesão ao programa de recuperação fiscal Refis não 

dispensa a condenação em honorários advocatícios, devendo estes serem calculados com base 

no Código de Processo Civil ou outra lei extravagante que define a existência e o valor da 

verba honorária no caso de desistência, uma vez que a lei do Refis 2000 não estabelece nova 

hipótese de verba honorária, nem modifica as regras a respeito.32  

 

                                                             
31 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo: 

Dialética, 2015. p. 390. 
32 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 496.670/RS, Primeira Turma, Ministro Teori Albino 

Zavascki. j. 12 ago. 2003, dj. 01 set. 2003; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 963.294/RS, 

Primeira Turma, Ministro Teori Albino Zavascki, j. 02 out. 2007, dj. 22 out. 2007. 
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3.3 EXCLUSÃO DO PROGRAMA 

 

 Homologada a opção pelo Refis 2000, a pessoa jurídica obterá os efeitos decorrentes 

da adesão ao programa de parcelamento especial, como a sua regularização fiscal pela 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme artigo 151, inciso VI do Código 

Tributário Nacional, podendo obter certidão positiva com efeitos de negativa, que determina o 

artigo 206 do mesmo dispositivo. 

 Durante o período do parcelamento, contudo, a optante poderá ter o programa 

rescindido ao não cumprir as condições estabelecidas na Lei nº 9.964/00 e, assim, ser excluída 

do parcelamento, suprimindo todos seus efeitos.  

 A exclusão implica a exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e 

ainda não pago e a automática execução da eventual garantia prestada, com o 

restabelecimento, em montante não pago, dos acréscimos legais na forma da legislação 

aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. O ato de exclusão do 

contribuinte no parcelamento produz efeito ex tunc, uma vez que o valor que será cobrado 

pelo Fisco é aquele devido anterior ao pedido de parcelamento, sem que sejam computados os 

benefícios concedidos na adesão do parcelamento.33 

 As hipóteses de exclusão estão dispostas taxativamente na própria lei do Refis I, Lei nº 

9.964/00, especificamente em seu artigo 5º: 

Art. 5º A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes 

hipóteses, mediante ato do Comitê Gestor: 

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nos incisos I a V do caput 

do art. 3º; 

II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que 

primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições 

abrangidos pelo Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 2000; 

III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a 

tributo ou contribuição abrangidos pelo Refis e não incluídos na confissão a que se 

refere o inciso I do caput do art. 3º, salvo se integralmente pago no prazo de trinta 

dias, contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera 

administrativa ou judicial; 

IV – compensação ou utilização indevida de créditos, prejuízo fiscal ou base de 

cálculo negativa referidos nos §§ 7º e 8º do art. 2º; 

V – decretação de falência, extinção, pela liquidação, ou cisão da pessoa jurídica; 

VI – concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei no 8.397, de 6 de 

janeiro de 1992; 

VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante, 

mediante simulação de ato; 

                                                             
33 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). 8. ed. São Paulo: 

Dialética, 2015. p. 403. 
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VIII – declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei no 9.430, de 1996; 

IX – decisão definitiva, na esfera judicial, total ou parcialmente desfavorável à 

pessoa jurídica, relativa ao débito referido no § 6º do art. 2º e não incluído no Refis, 

salvo se integralmente pago no prazo de trinta dias, contado da ciência da referida 

decisão; 

X – arbitramento do lucro da pessoa jurídica, nos casos de determinação da base de 

cálculo do imposto de renda por critério diferente do da receita bruta; 

XI – suspensão de suas atividades relativas a seu objeto social ou não auferimento 

de receita bruta por nove meses consecutivos. 

A rescisão pela autoridade administrativa é ato vinculado a lei do programa de 

parcelamento, não podendo modificar ou criar circunstância que enseje a exclusão do 

contribuinte optante, sob pena de ferir a legalidade e a segurança jurídica. 

O Fisco não possui a faculdade de conceder um parcelamento e, posteriormente, 

formular nova exigência como condição para o reconhecimento de seus correspondentes 

efeitos. O parcelamento e seus efeitos só poderão ser desconsiderados pelo Fisco caso o 

contribuinte dê causa para a sua rescisão. 34 

O artigo 5º, inciso I da Lei nº 9.964/00 determina a exclusão pela inobservância de 

quaisquer das exigências definidas no artigo 3º do mesmo dispositivo, expostas anteriormente 

nesse mesmo capítulo, tendo em vista que o programa de parcelamento consiste num pacto 

entre contribuinte e fisco, gerando direitos e obrigações a ambas as partes, assim, o 

descumprimento pelo contribuinte das condições propostas em lei implica na rescisão do 

benefício fiscal concedido. 

O inciso II do artigo 5º da Lei 9.964 especifica a exclusão por inadimplência como a 

falta de pagamento por três meses consecutivos ou seis meses alternados relativamente a 

qualquer tributo ou contribuição abrangido pelo Refis, incluindo os com vencimento posterior 

a 29 de fevereiro de 2000. 

Desta forma, o pagamento regular das parcelas definidas pela lei do Refis, 

conjuntamente ao cumprimento de suas condições legais pré-estabelecidas, implica na 

permanência no programa, uma vez que não recai em qualquer hipótese de exclusão definida 

na Lei 9.964/00, que é o dispositivo determinante dos atos administrativos.   

Os demais incisos do artigo 5º preveem hipóteses de exclusão relacionadas à situação 

dos débitos abrangidos, como a constatação de débito não incluído na confissão, ou à situação 

                                                             
34 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de direito tributário. 9 ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2017. p. 

407. 
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da pessoa jurídica, como a decretação de falência ou suspensão das atividades, que impedem 

o adequado andamento do parcelamento. 

Ademais, determina a lei de regência que a exclusão do Refis produzirá efeitos a partir 

do mês subsequente em que o contribuinte for cientificado do ato que o excluir do programa 

pelas hipóteses dos incisos I, II ou III do artigo 5º da Lei nº 9.964/00. Nas demais hipóteses 

do referido artigo, a rescisão é automática ao descumprimento do parcelamento, o que implica 

na exigibilidade imediata da totalidade do crédito, na execução de eventual garantia prestada 

e, também, no início da contagem do prazo prescricional, anteriormente interrompido pela 

confissão da dívida e suspenso pelo deferimento do parcelamento. 

Contudo, conforme o entendimento do Parecer PGFN/CDA nº 496/200935, ainda que a  

lei determine que a exclusão dependa de um ato formal, emanado da autoridade gestora do 

parcelamento, reconhecendo a irregularidade, o termo inicial para o reinício da contagem do 

prazo prescricional – antes interrompido pela confissão da dívida no pedido de parcelamento, 

conforme estabelece o artigo 174, parágrafo único, inciso IV do CTN – deve ser a data em 

que se configurou o descumprimento do acordo pelo contribuinte, ao incorrer em uma das 

hipóteses legais de rescisão do parcelamento, pois poderá o Fisco exigir de imediato seus 

créditos. 

Assim, a contagem do prazo prescricional é retomada na incidência de qualquer causa 

de exclusão do parcelamento, uma vez que o ato de autoridade administrativa que a reconhece 

é meramente formal, pois, o condicionamento do termo inicial da prescrição à ato unilateral 

do Fisco conduziria à imprescritibilidade do crédito fiscal. Ainda, aduz o referido parecer que 

é possível a purgação da mora pela Fazenda Pública – a fim de interromper o prazo 

prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso III do CTN – nos casos em 

que a rescisão formal depende de ato emanado da Administração até enquanto durar o 

processo administrativo de rescisão do parcelamento. 

 

3.3.1 EXCLUSÃO POR PAGAMENTO IRRISÓRIO 

 

Entre os tribunais, persiste a controvérsia da possibilidade ou não da pessoa jurídica 

em continuar no programa de parcelamento, pagando prestações que representam valores 

                                                             
35 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. Parecer nº 496, de 18 de março de 2009. 

Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/arquivos/2011/Parecer%20CDA%20496-

2009.pdf/view> 
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irrisórios em relação ao total da dívida consolidada ao calculá-las com base no faturamento, 

conforme o artigo 2º, § 4º, inciso II da Lei nº 9.964/00. 

Importante ressaltar que a lei utiliza conceitos subjetivos e não determina qual o prazo 

final para amortização da dívida, podendo eternizá-la e igualmente não esclarece ou cria 

parâmetros para se verificar o que pode vir a ser considerado como valor irrisório. 

A jurisprudência vem admitindo a exclusão da pessoa jurídica do programa de 

parcelamento por entender a Receita Federal, com base no Parecer PGFN/CDA nº 

1.206/201336, que o recolhimento mensal de valores irrisórios, sem capacidade de amortizar a 

dívida – que é a finalidade principal do instituto do parcelamento, não pode ser considerado 

como pagamento, restando a pessoa optante inadimplente, incidindo na hipótese do artigo 5º, 

inciso II da Lei nº 9.964/00.  

Dentre outros motivos, o referido parecer aduz também que o artigo 2º, § 4º, inciso II 

da Lei nº 9.964/00 fornece apenas parâmetros mínimos ao valor das parcelas, sem trazer 

indicativos que a pessoa jurídica teria o direito de pagar somente a quantia estipulada com 

base em percentual da receita bruta. 

O Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que o pagamento de parcela 

ínfima enseja a exclusão do contribuinte do Refis, pois tal hipótese estaria inserida no 

conceito de inadimplência do artigo 5º, inciso II, da Lei 9.964/00, uma vez demonstrada a 

ineficácia do parcelamento como forma de quitação do débito. 37 

Contudo, as ações judiciais nas quais foi admitida pela jurisprudência a exclusão sob o 

fundamento de pagamento irrisório não analisam a existência de dolo ou má-fé pelo 

contribuinte, se este estaria esvaziando seu faturamento a fim de fraudar o benefício e não 

pagar a dívida tributária. 

Por outro lado, há uma jurisprudência minoritária que defende a impossibilidade de 

exclusão do Refis I motivada pelo pagamento de parcela em valor irrisório, uma vez que não 

existe respaldo legal que admita esta hipótese, devendo a Administração se atentar para o 

princípio da legalidade. 

                                                             
36 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. Parecer nº 1206, de 21 de maio de 2013. 

Disponível em: <http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/12062013>. 
37 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.447.131/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, j. 20/05/2014, dj. 26/05/2014; Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.242.772/SC, Ministra 

Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 10/12/2013, dj. 18/02/2014. 
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Argumenta-se que a Lei 9.964/00 define o valor da parcela devida com base no 

faturamento da pessoa jurídica, conforme seu artigo 4º, § 2º, e, assim, só haveria 

inadimplência quando não paga a quantia determinada pela legislação, uma vez que o fisco 

não poderia exigir valor diverso do pactuado, considerando-o irrisório, inclusive por não 

existir prazo determinado à amortização do débito inserido no programa de parcelamento. 

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região possui diversas decisões neste sentido, nas 

quais não se admite a exclusão do Refis I sob o fundamento que as parcelas são em montante 

insuficiente à quitação do débito consolidado, ainda que calculadas conforme à legislação, 

entendimento este consolidado no incidente de uniformização de jurisprudência pela Primeira 

Seção do referido Tribunal Regional Federal, por maioria dos votos: 

 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROGRAMA DE 

RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). LEI Nº 9.964 DE 2000. PRESTAÇÕES EM 

VALOR INSUFICIENTE À AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE 

DE EXCLUSÃO. 1. Presentes os requisitos legais e regimentais, consubstanciados 

na divergência jurisprudencial entre Turmas da Primeira Seção desta Corte. 2. É 

indevida a exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) da 

Lei nº 9.964, de 2000, ao fundamento de que as prestações do parcelamento, 

calculadas nos moldes previstos na legislação de regência, são em valor insuficiente 

à amortização do débito consolidado, pois inexiste previsão de tal situação como 

causa de exclusão benefício fiscal outorgado. 38 

 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região editou a Súmula 114: 

 

É indevida a exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) 

instituído pela Lei nº 9.964/2000, sob o fundamento de que as parcelas, calculadas 

nos moldes da referida norma, são em montante insuficiente à amortização do débito 

consolidado. 

 

Ademais, o artigo 5º da Lei 9.964/00 tem previsto como hipótese de exclusão outros 

fatores que impedem a quitação do parcelamento como a decretação de falência e o não 

auferimento de receita bruta por nove meses consecutivos, o que revela não existir 

determinação legal que possibilite a exclusão por pagamento de parcela irrisória.  

O projeto de lei nº 2.281/15 visa proibir que a Receita Federal exclua do Refis I os 

contribuintes que pagam parcelas irrisórias para amortizar a dívida, inserindo tal proibição no 

parágrafo único do artigo 9º da lei regente do programa de parcelamento – Lei nº 9.964/00. O 

                                                             
38 Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Apelação/Remessa necessária nº 5000822-77.2014.4.04.7205, 

Primeira Turma, Relator para Acórdão Amaury Chaves de Athayde, j. 09/06/2016. 
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referido projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da 

Câmara dos Deputados e seguirá para análise do Senado Federal.39 

A instituição da lei proposta traria segurança jurídica aos contribuintes adimplentes, 

garantindo seus direitos de recolher as parcelas calculadas na forma acordada no Refis I, 

quando de boa-fé, ainda que consideradas insuficientes para amortizar a dívida em tempo 

razoável, uma vez que não poderia a Receita Federal criar uma hipótese de exclusão não 

prevista em lei. 

Assim, cabe analisar nos próximos capítulos se constitui violação do direito do 

contribuinte a exclusão do Refis I, da Lei nº 9.964/00, sob o fundamento que as prestações, 

calculadas com base na legislação de regência, são em montante irrisório à quitação do débito 

total. 

 

  

                                                             
39 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.281, de 2015. Disponível em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=642F588F28F34294F48BAED741

DE1731.proposicoesWebExterno1?codteor=1358648&filename=PL+2281/2015>. Acesso em 03 nov. 2018. 
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4 EXCLUSÃO DO REFIS I POR PAGAMENTO IRRISÓRIO 

 

4.1 PARECER PGFN/CDA Nº 1.206/2013 

 

 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o parecer nº 1.206/2013, em razão 

de consulta encaminhada pela Secretaria Executiva do Refis, sobre a possibilidade de ser 

considerado como causa de exclusão do Programa de Recuperação Fiscal (Refis I), estatuído 

pela Lei nº 9.964/2000, o pagamento de prestações com valores irrisórios em relação ao total 

do débito consolidado, tomando como exemplo o caso suscitado pela própria consulente de 

um contribuinte que, em decorrência dos valores ínfimos arrecadados, levaria quatrocentos 

mil anos para quitação da dívida consolidada. 

 De início, o parecer examina o comando legal que estabelece o cálculo do débito 

consolidado e das parcelas que se comprometem os contribuintes à quitação da respectiva 

dívida, este definido pelo inciso II do §4º do artigo 2º da Lei nº 9.964/00: 

 

§ 4o O débito consolidado na forma deste artigo: 

(...) 

II – será pago em parcelas mensais e sucessivas, vencíveis no último dia útil de cada 

mês, sendo o valor de cada parcela determinado em função de percentual da receita 

bruta do mês imediatamente anterior, apurada na forma do art. 31 e parágrafo único 

da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, não inferior a: 

a) 0,3% (três décimos por cento), no caso de pessoa jurídica optante pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte – Simples e de entidade imune ou isenta por finalidade 

ou objeto; 

b) 0,6% (seis décimos por cento), no caso de pessoa jurídica submetida ao regime de 

tributação com base no lucro presumido; 

c) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), no caso de pessoa jurídica submetida 

ao regime de tributação com base no lucro real, relativamente às receitas decorrentes 

das atividades comerciais, industriais, médico-hospitalares, de transporte, de ensino 

e de construção civil; 

d) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), nos demais casos. 

 

 Ao analisar o dispositivo legal, que estabelece o cálculo do valor das prestações com 

base em percentuais sobre a receita bruta, o parecer esclarece que a disposição legal 

representa um parâmetro mínimo, sem qualquer indicação que o contribuinte tem o direito de 

pagar somente aquele valor mensal, pois a lei expressa que o valor da parcela deve ser “não 

inferior” aos percentuais indicados nas alíneas. 

 Afirma que o contribuinte não possui o direito de recolher como prestação mensal 

apenas o valor calculado com base em percentual de seu faturamento, uma vez que é 

imprescindível parcela em valor capaz de diminuir gradativamente o débito consolidado, que 
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acaba  aumentando com o passar do tempo, tendo em vista que a prestação só é capaz de 

pagar os juros incidentes, que correspondem à variação mensal da Taxa de Juros de Longo 

Prazo – TJLP, que determina o inciso II do §4º do artigo 2º da referida lei de regência. 

 Assim, ao considerar que a lei do Refis I não dispensa o pagamento do débito 

consolidado – conforme dispõe o artigo 2º, §4º, inciso II que “o débito consolidado na forma 

deste artigo será pago...”, o recolhimento de parcela irrisória, ainda que no valor mínimo 

estabelecido no dispositivo, mas sem capacidade de quitar integralmente a dívida, é como se 

não houvesse pagamento. 

 Nesse raciocínio, para Procuradoria Geral da Fazenda, o recolhimento de parcelas 

irrisórias não pode ser considerado como pagamento, o que autoriza a exclusão do programa 

de parcelamento Refis I, por inadimplência, hipótese de rescisão prescrita no inciso II do 

artigo 5º da Lei nº 9.964/00: 

 

Art. 5o A pessoa jurídica optante pelo Refis será dele excluída nas seguintes 

hipóteses, mediante ato do Comitê Gestor: 

(...) 
II – inadimplência, por três meses consecutivos ou seis meses alternados, o que 

primeiro ocorrer, relativamente a qualquer dos tributos e das contribuições 

abrangidos pelo Refis, inclusive os com vencimento após 29 de fevereiro de 

2000;(...) 

 

 O parecer corrobora o entendimento ao ressaltar que, conforme o artigo 155 do Código 

Tributário Nacional – que rege o instituto da moratória, o Fisco não é obrigado a manter o 

benefício fiscal concedido, quando alteradas as condições fáticas em que este foi deferido, no 

caso, referente à mudança na receita bruta da pessoa jurídica, a qual serve de base para o 

cálculo das prestações que devem viabilizar a quitação da dívida. 

 O pagamento de parcelas irrisórias no Refis I também violaria o princípio da isonomia 

tributária, que garante a submissão de todos à incidência das normas tributárias e ao 

cumprimento da obrigação de pagar tributos na ocorrência da situação de fato que a lei 

vincular. Desta forma, argumenta que o Refis I não pode servir para instituição de privilégios 

e benefícios sem justificativa razoável e plausível, uma vez que distorce a relação de 

igualdade que deve existir entre os contribuintes em consonância à isonomia e à justiça. 

 Ademais, ressalta que o parcelamento é instituído pelo Estado como um regime 

especial de pagamento, que possibilita aos contribuintes que não conseguiram cumprir suas 

obrigações tributárias possam fazê-lo em parcelas no prazo estabelecido na lei.  

 Neste sentido, seria da essência do parcelamento a extinção do débito por meio dos 

pagamentos feitos ao longo do prazo de duração do parcelamento, este determinado na lei, 
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uma vez que não teria sentido a mobilização do Estado, inclusive ao suportar os gastos para 

implementar o parcelamento, se não houver perspectiva que receberá o seu crédito. 

 Assim, corrobora o entendimento que o Refis constitui um programa de parcelamento 

de débitos fiscais e não um perdão de dívidas, visto que a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário com o pagamento de prestações insuficientes à extinção da dívida 

constituiria uma moratória condicionada a pagamentos mensais, e não um parcelamento. 

 O parecer aduz que a finalidade do parcelamento deve se focar nos interesses de 

ambas as partes: de um lado, é concedido ao contribuinte uma forma de pagamento mais 

benéfica para quitar sua dívida; por outro, tem o Estado o direito de receber seu crédito. 

Destarte, o inciso II, do §4º do artigo 2º da Lei nº 9.964/00 não autoriza o pagamento de 

parcelas irrisórias que impossibilitam a quitação da dívida, pois a finalidade do parcelamento 

seria distorcida. 

 Ainda, cita inúmeras decisões40 do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região e, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça, que 

confirmam a possibilidade de exclusão do Refis I sob o fundamento de pagamentos ínfimos 

do débito parcelado. 

 Conclui que não pode se admitir a persistência de débito diante do pagamento de 

parcelas irrisórias, pois a finalidade do parcelamento é a quitação do débito em tempo 

razoável, como se verifica em outros parcelamentos especiais com prazo determinado – tendo 

em vista a inexistência de cominação de prazo ao parcelamento Refis I. 

Destarte, é imprescindível que o contribuinte recolha como prestação um valor capaz 

de amortizar a dívida num período plausível, sob pena da empresa se manter endividada para 

com o Fisco eternamente pagando parcela ínfima. 

Por fim, o Parecer nº 1.206/2013 consolida o entendimento no sentido de que os 

pagamentos irrisórios, ou seja, insuficientes à quitação do saldo dos débitos consolidados no 

Refis I, não podem ser considerados válidos perante o ordenamento jurídico, sob a perspectiva 

do princípio da isonomia tributária e da finalidade do parcelamento, consubstanciada na 

necessidade de quitação da amortização da dívida com o pagamento de cada parcela.  

 

 

 

 

                                                             
40 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. Parecer nº 1206, de 21 de maio de 2013. 

Disponível em: <http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/12062013>. p. 5-8. 
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4.2 CONFIRMAÇÃO DO ATO PELO PODER JUDICIÁRIO 

 

 Ainda mesmo antes da edição do Parecer PGFN/CDA nº 1.206/2013, a 

admissibilidade da exclusão da pessoa jurídica do Refis I sob o fundamento de pagamento 

irrisório passou pelo crivo do Poder Judiciário. 

 Os contribuintes, surpresos com o ato de exclusão do programa de parcelamento após 

anos de adimplência sem qualquer exigência de parcela diversa pelo Fisco, tentaram obter a 

anulação do ato administrativo pela via judicial, ante as consequências resultantes da rescisão 

do parcelamento, tendo em vista que o fato era impossível de ser previsto na situação de 

estabilidade em que se encontravam. 

 Contudo, os tribunais, em sua maioria, têm admitido como causa de exclusão do Refis 

I o pagamento de valores irrisórios em face do débito total, confirmando o ato da 

Administração no âmbito judicial. Esse entendimento se intensificou, inclusive, após decisão 

sobre o tema pelo Superior Tribunal de Justiça e edição do Parecer PGFN/CDA nº 

1.206/2013. 

 No julgamento do Recurso Especial nº 1.227.055, o ministro relator Mauro Campbell 

declarou a legalidade do ato de exclusão da empresa do Refis I sob o motivo que a 

contribuinte realizava pagamentos ínfimos que jamais possibilitariam a quitação do débito.41 

 Aduz o ministro que o artigo 5º, inciso II da Lei nº 9.964/00 – que prevê a exclusão da 

pessoa jurídica optante pelo Refis I em caso de inadimplência por três meses consecutivos ou 

seis alternados, não diferenciou a inadimplência total ou parcial da parcela. Assim, devendo 

interpretar a lei de forma literal, em consonância ao artigo 111, inciso I do Código Tributário 

Nacional, não é possível considerar um pagamento demasiadamente a menor como 

adimplemento. 

 Ademais, ressalta o relator que o Poder Judiciário, atendendo aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 2º da Lei nº 9.784/99, não tem como 

obrigar o administrado a reincluir a pessoa jurídica no programa de parcelamento, ainda que 

pague posteriormente as diferenças apuradas, uma vez que a lei de regência do Refis I não 

prevê que esse pagamento implique na reinclusão no programa. 

                                                             
41 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.227.055/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, j. 17/02/2011, dj. 10/03/2011. 
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 Nos tribunais federais e no Superior Tribunal de Justiça, as decisões, em sua maioria, 

seguiram o entendimento do ministro Mauro Campbell no REsp nº 1.227.055: 

 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REFIS. 

PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI Nº 9.964/00. EXCLUSÃO POR 

INEFICÁCIA DOS PAGAMENTOS. VALOR IRRISÓRIO. LEGALIDADE DO 

ATO DE EXCLUSÃO DO PARCELAMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 

1. O recolhimento pode ser realizado nos moldes previstos na Lei nº 9.964/00, 

contudo deve ser eficaz para saldar o débito do contribuinte. 

2. O pagamento de parcela ínfima equivale a inadimplemento e autoriza a exclusão 

do contribuinte do programa REFIS, por ineficácia do parcelamento. Entendimento 

assente do STJ. Precedentes. 

3. No caso em tela, os recolhimentos realizados pela impetrante se deram em valor 

ínfimo, insuficiente para quitar a dívida nos termos previstos na Lei 9.964/00, não 

existindo nenhuma ilegalidade no ato de exclusão. 

4. Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 42 

 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL-REFIS. PAGAMENTO 

IRRISÓRIO EM RELAÇÃO AO VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. 

AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é 

possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com fulcro no art. 

5º, II, da Lei 9.964/00 (inadimplência), se restar demonstrada a ineficácia do 

parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito 

e o valor das prestações efetivamente pagas (AgInt no AREsp. 942.390/RS, Rel. 

Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 10.5.2017).  

2. Ademais, verifica-se que, in casu, já se passaram mais de 14 anos desde o seu 

ingresso no REFIS e os pagamentos efetuados não amortizaram sequer 0,5% da 

quantia devida. Ou seja, claro está que o parcelamento não tem o condão de quitar o 

débito, se mostrando, sem sombra de dúvida, equiparável à inadimplência, para fins 

de exclusão do dito programa. 

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.43 

 

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REFIS. RECOLHIMENTO DE PARCELA 

IRRISÓRIA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE 

PARCELAMENTO. 

INEFICÁCIA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. ART. 5º, II, DA LEI 9.964/2000. 

PRECEDENTES. 

1. Discute-se a possibilidade de exclusão do programa de parcelamento de débitos 

tributários - REFIS em decorrência de pagamento de parcela em valor irrisório. 

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é 

possível a exclusão do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, com fulcro no art. 

5º, II, da Lei 9.964/2000 (inadimplência), se ficar demonstrada a ineficácia do 

parcelamento como forma de quitação do débito, considerando-se o valor do débito 

e o valor das prestações efetivamente pagas. Situação em que a impossibilidade de 

adimplência tem que ser equiparada à inadimplência para efeitos de exclusão do dito 

programa de parcelamento. 

                                                             
42 Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Apelação Cível nº 0002742-33.2010.4.03.6109, Rel. Desembargador 

Federal Nelton Dos Santos, Terceira Turma, j. 17/06/2016, dj. 24/06/2016. 
43 Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.536.835/SC, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/12/2017, dj. 14/12/2017. 
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3. Hipótese em que se demonstrou a ineficácia do parcelamento como forma de 

quitação do débito, considerando-se o valor do débito e o valor das prestações 

efetivamente pagas. Logo, in casu, é possível a exclusão do REFIS. 

Agravo interno improvido.44 

 

Desta forma, dirige-se a jurisprudência dominante ao entendimento de admitir a 

exclusão do Refis I por considerar o pagamento irrisório equivalente à inadimplência, 

acompanhando o raciocínio da Fazenda Nacional e do Superior Tribunal de Justiça, mas que 

se restringe a invocar os argumentos proferidos pelo órgão superior, sem verificar a 

possibilidade de análise dos argumentos de defesa do contribuinte, pautados nos princípios da 

legalidade e da segurança jurídica. 

  

                                                             
44 Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.581.726/PR, Rel. Ministro Humberto 

Martins, Segunda Turma, j. 21/06/2016, dj. 28/06/2016. 
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5 ANÁLISE LEGAL DA EXCLUSÃO POR PAGAMENTO IRRISÓRIO 

 

 Após mais de dez anos da outorga do Programa de Recuperação Fiscal (Refis I), da 

Lei nº 9.964 de 2000, o Fisco emite o Parecer PGFN/CDA nº 1.206, de 2013, que considera 

como causa de exclusão da pessoa jurídica do benefício fiscal o pagamento de prestações em 

valores irrisórios em relação ao total da dívida consolidada, surpreendendo os contribuintes 

adimplentes com a exigibilidade imediata de seus débitos fiscais. 

 O entendimento predominante nos tribunais rateou a nova interpretação dada pela 

Receita Federal do Brasil, desconsiderando os aspectos jurídicos ao permitir o encerramento 

do benefício fiscal por motivo não previsto em lei, uma vez que o Poder Judiciário – cuja 

função é buscar a aplicação da lei – deu preponderância ao interesse arrecadatório do Fisco 

em detrimento dos direitos individuais dos contribuintes garantidos constitucionalmente. 

Enquanto a maioria dos tribunais tem admitido tal causa de exclusão, a Primeira Seção 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em uniformização de jurisprudência, diante das 

divergentes decisões entre as Turmas da referida Corte sobre a possibilidade de exclusão do 

Refis I motivada no recolhimento de parcelas em valor insuficiente para a amortização da 

dívida, acolheu o entendimento da tese jurídica firmada pela 2ª Turma daquela Corte, que 

considera indevida a exclusão do contribuinte do Refis da Lei nº 9.964/00, ao fundamento de 

que as prestações do parcelamento, calculadas nos moldes da legislação de regência, são em 

valor insuficiente à amortização do débito consolidado, uma vez que não há previsão de tal 

hipótese como causa de exclusão do benefício fiscal.45 

Trata-se, primeiramente, de uma questão de legalidade, pois a pessoa jurídica está 

cumprindo a lei ao pagar as prestações mensais do parcelamento no percentual sobre o 

faturamento indicado pela legislação específica, enquanto a Receita Federal do Brasil, ao 

exigir prestações em valor que ela mesma arbitrou, está em desconformidade à lei, agindo 

arbitrariamente. 

Ainda, o caso demonstra o grande problema da tributação no Brasil que é a falta de 

segurança jurídica, uma vez que os contribuintes não têm previsibilidade e confiabilidade em 

face dos atos do Poder Público, podendo ser surpreendidos com a mudança de entendimento 

                                                             
45 Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Apelação/Remessa necessária nº 5000822-77.2014.4.04.7205, 

Primeira Turma, Relator para Acórdão Amaury Chaves de Athayde, j. 09/06/2016. 
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da Administração a qualquer momento, inclusive, como na questão em pauta, após mais de 

dez anos de cumprimento da obrigação firmada com o Fisco. 

O Brasil é o país onde as empresas gastam mais tempo para calcular e pagar impostos, 

gastando em média 1.958 horas por ano46, levando em conta a quantidade, a complexidade e a 

instabilidade do sistema normativo, o que dificulta diretamente a possibilidade em fazer 

negócios, pois a empresa tem que custear uma maior estrutura para lidar com a burocracia 

tributária. 

A segurança jurídico-tributária é imprescindível à atividade empresarial, visto que 

serve como base para o planejamento da empresa ao escolher onde investir. Um sistema 

tributário confuso e instável é um impeditivo ao investimento de recursos no país, pois não 

será possível prever se o entendimento do Fisco daquela situação terá continuidade ou, ainda, 

por quanto tempo durará. 

A falta de segurança jurídica reflete a predominância do interesse do Fisco sobre os 

direitos individuais do contribuinte, tendo em vista a existente assimetria de poderes entre as 

partes da relação, marcada por inerente verticalidade e da presunção da legitimidade e da 

legalidade dos atos administrativos, elementos estes que resultam na confiança. 

A existência de decisões conflitantes em casos análogos causa uma insegurança 

imediata, ferindo diretamente o princípio da isonomia, pois existem contribuintes em 

situações semelhantes que foram restringidos de formas diferentes em seus direitos e garantias 

fundamentais. Ademais, afeta a confiabilidade e a calculabilidade no ordenamento jurídico-

tributário, uma vez que o contribuinte reduz sua capacidade em confiar no controle legal do 

Poder Judiciário sobre os atos do Fisco e em prever o entendimento que poderá ser adotado na 

demanda judicial. 

O próprio Poder Judiciário, que tem o papel de efetivação do Direito e, assim também, 

de controlar a legalidade dos atos administrativos, anulando atos administrativos ilegais, 

mostrou-se impotente no caso ao permitir a predominância dos interesses arrecadatórios do 

Poder Público sobre a aplicação da lei e os direitos individuais garantidos ao contribuinte. 

Ademais, o Judiciário deve atuar em proteção à segurança jurídica, tendo em vista a 

confiança depositada pelo contribuinte no Poder Público decorrente da situação de 

estabilidade em que se encontrava ao ingresso no Refis I, na qual as parcelas calculadas com 

                                                             
46 WORLD BANK GROUP (Washington, DC). Economy Profile of Brazil: Doing Business 2018. 2017. 

Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28655>. Acesso em: 05 set. 2018. 
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base na lei de regente do parcelamento eram consideradas como adimplemento por razoável 

duração de tempo, no caso, por mais de dez anos. 

É inequívoca a existência de desproporcionalidade entre o débito consolidado a ser 

quitado e o valor das prestações, calculado nos moldes da Lei nº 9.964/00, contudo, em 

decorrência da separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário nem ao Poder Executivo 

corrigir a legislação, pois apenas o Poder Legislativo é competente a editar as leis, corrigindo 

eventual equívoco, mas que atingirá apenas as situações ocorridas após tal correção, 

respeitadas as regras constitucionais de legalidade, anterioridade e irretroatividade.   

Ainda, não se trata de questionar o direito do Estado ao tributo, mas sim a sujeição do 

Estado ao comando da lei, inclusive e principalmente no exercício de sua atividade de 

tributar.47 

A Administração Pública atraiu muitos contribuintes para o Refis I e obteve o 

cumprimento das exigências que prevê a Lei nº 9.964/00, especialmente a desistência dos 

litígios judiciais e a renúncia expressa ao direito de discutir sobre o débito sujeito ao 

parcelamento. Após razoável lapso temporal do ingresso da pessoa jurídica, vem o Fisco, por 

ato unilateral e arbitrário, excluir os contribuintes adimplentes do programa, revogando todos 

os benefícios antes oferecidos, conduta esta que ofende os princípios da legalidade e da 

segurança jurídica.48 

Desta forma, cabe analisar as normas e os princípios violados pela conduta arbitrária 

da Fazenda Pública, que fundamentam a inadmissibilidade do ato de exclusão por uma 

pequena parte da jurisprudência, sopesando o interesse público, e não arrecadatório, com a 

proteção dos direitos individuais dos contribuintes constitucionalmente fixados. 

 

5.1 LEGALIDADE 

 

O princípio da legalidade surgiu com o Estado de Direito e constitui uma das 

principais garantias dos direitos individuais, opondo-se a qualquer ato autoritário e 

antidemocrático. A legalidade está contemplada no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal 

de 1988, garantindo que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei”.  

                                                             
47 MACHADO, Schubert de Farias. Exclusão do Refis – uma Abordagem Constitucional. In: ROCHA, Valdir de 

Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 492. 
48 Ibid., p. 494. 
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O caput do artigo 37 da CF/88 menciona a legalidade como princípio a que se submete 

a Administração Pública, permitindo-a fazer só aquilo que a lei autoriza, pois não há liberdade 

nem vontade pessoal às autoridades administrativas enquanto, ao particular, valendo-se do 

princípio da autonomia da vontade, é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, com a ressalva 

de que não prejudique o direito de outrem.49 

No artigo 150, inciso I, a Constituição dispõe especificamente sobre a legalidade no 

direito tributário, exigindo lei para instituição ou majoração de tributos, assim como para as 

desonerações, por força do art. 150, §6º.  

O artigo 3º do Código Tributário Nacional reafirma a legalidade tributária, 

prescrevendo que a atividade administrativa fiscal é plenamente vinculada, visto que a 

ocorrência da hipótese descrita como fato gerador do tributo obriga a constituição do crédito 

tributário pela autoridade administrativa. 

O Código Tributário Nacional reproduz o princípio constitucional da legalidade nos 

incisos do artigo 97, proclamando que somente a lei pode instituir tributos ou extingui-los, 

majorá-los ou reduzi-los; definir o fato gerador da obrigação tributária e do sujeito passivo, a 

fixação da alíquota e da base de cálculo; determinar a cominação de penalidades tributárias, as 

hipóteses de suspensão da exigibilidade ou de extinção do crédito tributário, bem como a 

isenção e a anistia, e as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. O Supremo Tribunal 

Federal já declarou que o princípio da legalidade estrita “disciplina, não apenas o direito de 

exigir o tributo, mas também o direito de punir”.50 

Segundo Humberto Ávila, a repetição pelo CTN é um instrumento da segurança 

jurídica, na medida em que aumenta o acesso material e intelectual às normas tributárias. 

Contudo, alerta que a repetição, supostamente feita para auxiliar, não pode prejudicar, isto é, a 

instituição de normas gerais não pode tirar “o foco no instrumento normativo fundamental, 

que é a Constituição”.51 Desta forma, a legalidade tributária não poderá ser afetada por 

eventuais alterações no Código Tributário Nacional. 

O princípio da legalidade exige lei para regulação dos tributos, uma vez que a 

tributação deve ser decidida pelos representantes do povo, livremente eleitos para fazer leis 

                                                             
49 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 82-83. 
50 Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.823-1/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ilmar 

Galvão, j. 30.04.1998, dj. 16.10.1998. In: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 

2017. p. 316. 
51 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 314-317. 
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claras.52 Desta forma, a legalidade garante o princípio democrático, limitando e legitimando o 

exercício do poder estatal. 

Neste sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello define o princípio da legalidade como 

“antídoto natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a ideia de 

soberania popular, de exaltação da cidadania”.53 

Para Sacha Calmon Navarro Coêlho, Estado de Direito e legalidade na tributação são 

termos equivalentes, pois onde houver Estado de Direito haverá respeito ao princípio da 

reserva de lei em matéria tributária, enquanto onde prevalecer arbítrio tributário certamente 

inexistirá Estado de Direito, como liberdade e segurança tampouco existirão.54 

O ato de exclusão do Refis I, por considerar a parcela – calculada conforme a 

legislação específica – como pagamento irrisório, constitui clara violação à legalidade, uma 

vez que se trata de ato vinculado, devendo respeitar os termos previstos na Lei nº 9.964/00, 

como o seu objetivo, as hipóteses de exclusão e o prazo para pagamento. 

 

5.1.1 ATO VINCULADO 

 

 O artigo 37 da Constituição Federal enfatiza a aplicação do princípio da legalidade à 

administração pública, uma vez que a Administração só poderá fazer o que a lei permitir, deve 

atuar segundo a lei e nunca contra ou além da lei, motivo este que permite a invalidação de 

ofício dos atos ilegais. Por outro lado, ao particular vigora o princípio da autonomia da 

vontade, pois pode fazer tudo o que a lei não proíbe, atentando-se, no entanto, em não 

prejudicar os direitos de outrem. 

A legalidade da administração é um desdobramento do princípio da legalidade, 

segundo Gerd W. Rothmann, pois aquela é regra que implica a vinculação das autoridades 

administrativas à legislação tributária, assim como a obrigatoriedade de a administração 

cobrar o tributo nascido com a lei. A reserva de lei é apontada, pelo autor, como outra faceta 

                                                             
52 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

170. 
53 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010. p.100. In: 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.1520. 
54 COÊLHO, loc.cit. 
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da legalidade, especificando a vinculação da administração não ao direito, de forma genérica, 

mas à lei formal, que foi elaborada com a partição de representação popular.55 

Segundo James Marins, o princípio da legalidade quando aplicado ao procedimento e 

ao processo administrativo é chamado de legalidade objetiva com o fim de realçar o caráter 

impessoal do atuar do agente administrativo, como decorrência do princípio da 

impessoalidade aplicado na esfera administrativa. 

O princípio da legalidade objetiva exige que a atividade administrativa procedimental 

e processual tributária irá se desenvolver em estrita vinculação com a lei e para a finalidade de 

preservar a aplicação do sistema jurídico-tributário. A legalidade objetiva limita a 

prerrogativa do Estado de “promover todas as providências necessárias para a formalização de 

sua relação de crédito em face do contribuinte”, pois somente pode atuar com “adstrição à 

norma jurídica que disciplina e instrumentaliza sua atuação”.56 

Há vinculação do ato administrativo quando existe prévia e objetiva tipificação legal 

do comportamento da Administração, inexistindo apreciação subjetiva ao agente57, pois deve 

haver estrita correspondência entre o comando normativo ao administrador e o ato praticado, 

sob pena deste não ser considerado válido. 

 Para Marins, embora haja correlação entre os princípios da estrita legalidade e da 

tipicidade em matéria tributária e o princípio da vinculação administrativa, estes não podem 

ser confundidos. A estrita legalidade e a tipicidade aplicam-se no direito tributário material, 

destinam-se à estruturação da regra-matriz de incidência tributária, exigindo todos os 

elementos indispensáveis para constituição do tributo. Por sua vez, a vinculação se refere ao 

direito tributário formal e ao direito processual tributário, e condiciona a atuação 

administrativa fiscal na função de fiscalização, apuração e cobrança do crédito tributário. Por 

fim, conclui que o encadeamento dos princípios do plano material, da estrita da legalidade e 

da tipicidade, com os princípios do plano formal, da legalidade objetiva e da vinculação, 

                                                             
55 ROTHMANN, Gerd Willi. O Princípio da Legalidade tributária. In: DÓRIA, Antonio Roberto Sampaio; 

ROTHMANN, Gerd Willi. Temas fundamentais do Direito Tributário atual. Belém: Cejup, 1983, p.77-120 (90-

99). In: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2017. p.317. 
56 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). São Paulo: Dialética, 

2015. p.171. 
57 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999. p.306. In: 

MARINS, op. cit., p.172. 
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consolida um sistema especial de segurança constitucional, protegendo a relação jurídica 

tributária em sua forma, seu conteúdo e sua atuação.58 

 Para Eduardo Maneira, do mesmo modo que ato vinculado e tipicidade não combinam, 

tributação e ato discricionário são inconciliáveis:   

Falar em tributação é falar em segurança e certeza jurídica, tanto para o sujeito ativo 

quanto para o sujeito passivo. Ato discricionário é aquele cuja concretização se 

ampara em critérios além daqueles estabelecidos em lei, fruto de uma interpretação 

que não se limita à aplicação dos conceitos legais, dando certa margem de liberdade 

à autoridade.  

Admitir ato discricionário no direito tributário representa, de um lado, a 

possibilidade de a interpretação econômica e de a analogia serem fontes da 

obrigação tributária; de outro lado, representa também a possibilidade de, por ato 

administrativo, sem amparo em conceitos legais, ser o contribuinte desonerado do 

pagamento de tributo, seja por meio de transações, remissões, anistias, bem como 

serem-lhe permitidas pelo administrador outras formas de quitação, diversas do 

dinheiro, tais como a compensação e a dação em pagamento. 

Conferir liberdade para a autoridade administrativa interpretar “os conceitos abertos 

e fluidos da lei”, com a finalidade de exigir e dispensar o pagamento do tributo, é 

abrir as portas para o arbítrio e o desmando estatal. 59 

Neste raciocínio, afirma Hugo de Brito Machado Segundo que, em face da natureza 

plenamente vinculada da atividade administrativa tributária, as exigências para a concessão do 

parcelamento e seus termos devem ser disciplinados em lei. As disposições que condicionam 

a concessão do benefício ao discricionarismo da autoridade administrativa não têm validade.60 

O artigo 155-A do Código Tributário Nacional estabelece que a concessão do 

parcelamento se dará na forma e condição estabelecidas em lei específica e, em seu parágrafo 

2º, delibera a aplicação subsidiária, ou seja, na falta de norma específica sobre o 

parcelamento, as disposições do CTN referentes à moratória. 

O ato de exclusão do programa de parcelamento Refis I é vinculado à Lei nº 9.964/00, 

que dispõe sobre a concessão do benefício fiscal e todos os termos a serem respeitados pelo 

contribuinte e pelo Estado, inclusive o rol das hipóteses de exclusão contido em seu artigo 5º. 

Se, por um lado, o contribuinte se dispõe a cumprir as exigências da lei regente do 

parcelamento ao ingressar no programa espontaneamente, em troca das prerrogativas 

conferidas pelo Estado, por outro, a Administração está sujeita aos termos legais, pois não 
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cabe discricionariedade no âmbito tributário e, ainda, não há qualquer determinação que a 

permita agir por conveniência e oportunidade. 

Ademais, como o parcelamento pode ser tomado como uma espécie de negócio 

jurídico por meio do qual os pactuantes, Fisco e contribuinte, se obrigam a cumprir as 

condições estabelecidas, a lei concessiva deve ser tida como o contrato a que se vinculam as 

partes. 

Destarte, não há como aplicar a disposição do artigo 155 do CTN ao programa de 

parcelamento da Lei nº 9.964/00, que permitiria o Fisco revogar de ofício o favor fiscal 

concedido quando alteradas as condições necessárias ao deferimento do benefício, como 

argumenta o Parecer PGFN/CDA nº 1.206/2013, pois, primeiramente, o referido artigo se 

refere ao instituto da moratória, que não se confunde com o parcelamento por escolha do 

legislador em tratar os institutos de forma separada e, assim, regidos por normas distintas, 

como já demonstrado anteriormente. Como também não há necessidade da aplicação 

subsidiária das disposições sobre moratória ao parcelamento, uma vez que o Refis I possui 

legislação específica de regência, a Lei nº 9.964/00, prevendo, inclusive, as hipóteses de causa 

de exclusão do benefício fiscal no artigo 5º deste dispositivo. 

Ademais, estabelece o artigo 155 do CTN que a revogação de ofício do benefício é 

possível somente quando se apurar que a pessoa jurídica favorecida não satisfazia ou deixou 

de satisfazer as condições e os requisitos para a sua concessão, mas, no caso em questão, 

ainda que se aplique equivocadamente o artigo sobre moratória ao parcelamento do Refis I, o 

contribuinte está adimplente, cumprindo todos os requisitos da Lei nº 9.964/00. A 

Procuradoria Geral da Fazenda, no Parecer PGFN/CDA nº 1.206/13, aduz que houve 

mudança nas condições fáticas, ou seja, a receita bruta do contribuinte foi alterada, contudo, a 

lei não estabelece qualquer exigência sobre um valor mínimo de faturamento da pessoa 

jurídica, apenas prevê a exclusão do programa na decretação de falência ou na suspensão das 

atividades. 

Ocorreu que o Fisco alterou seu entendimento de forma repentina ao perceber a 

incongruência legal da desproporcionalidade entre as parcelas e o débito consolidado, fato não 

oponível ao contribuinte, uma vez que a própria Administração foi responsável pela edição da 

lei e poderia ter previsto suas consequências, como será demonstrado posteriormente neste 

trabalho. 
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5.1.2 OBJETIVO DA LEI  

 

Ao defender a exclusão do contribuinte por pagamento irrisório, o Parecer 

PGFN/CDA nº 1.206/13 argumenta que é da essência do parcelamento a extinção do débito, 

logo, as parcelas tem de servir à amortização do débito. 

Contudo, o parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, 

apenas no caso de total quitação do débito, resultará, por fim, na extinção do débito da pessoa 

jurídica. O parcelamento especial é instrumento que visa a regularização fiscal do 

contribuinte, cessando a discussão sobre os débitos ou, ainda, impedindo a formação de um 

litígio, uma vez que a pessoa jurídica optante confessa suas dívidas com o Fisco e renuncia o 

direito de contestá-las em troca dos benefícios concedidos no pagamento de seus débitos. 

Assim como não determina qualquer prazo à quitação do débito, a lei do Refis I – Lei 

nº 9.964/00 – não prevê a extinção da dívida fiscal do contribuinte como fim necessário ao 

programa, uma vez que, conforme o artigo 151, VI do CTN, o parcelamento suspende a 

exigibilidade do crédito tributário, e a própria lei regente expressamente indica a 

regularização fiscal como objetivo principal do regime especial de parcelamento, de acordo 

com seu artigo 1º: 

 

Art. 1º É instituído o Programa de Recuperação Fiscal – Refis, destinado a promover 

a regularização de créditos da União, decorrentes de débitos de pessoas jurídicas, 

relativos a tributos e contribuições, administrados pela Secretaria da Receita Federal 

e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com vencimento até 29 de 

fevereiro de 2000, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados 

ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de 

recolhimento de valores retidos. 

 

 O Refis I, diferente de outros programas de parcelamento, adotou como cálculo da 

parcela um percentual sobre o faturamento do contribuinte, sem limite de prazo para quitação 

da dívida, pois objetivava não só arrecadar como também viabilizar a sobrevivência das 

empresas brasileiras em meio à grave crise econômica no ano 2000, criando condições para o 

crescimento das empresas e, por consequência, de toda a economia nacional.  

A Exposição de Motivos do Projeto de Lei do Refis I expõe que “o modelo proposto 

foge das medidas convencionais de simples dilatação de prazos de parcelamento ou de 

concessão de remissão ou anistia”, assim tornaria possível “que os débitos fiscais sejam 
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consolidados em determinada data, com todos os acréscimos legais a que estiverem sujeitos, 

e, a partir daí, pagos de forma parcelada, sem limitação de prazo”. 61 

Por fim, aduz o projeto de lei que “a nova forma de parcelamento é inédita, não 

depende do valor da dívida ou de determinados números, mas da condição do contribuinte de 

honrar seu débito, de honrar seu passivo fiscal, o que pode demorar dez, vinte, trinta, 

cinquenta ou cem anos”. 

 

5.1.3 PRAZO PARA PAGAMENTO 

 

 O Parecer PGFN/CDA nº 1.206/13 argumenta que o débito parcelado no Refis I deve 

ser extinto por meio dos pagamentos realizados no decorrer do prazo definido na lei para 

duração do parcelamento e, assim, o pagamento de parcelas irrisórias em relação ao débito 

total ensejaria a exclusão do contribuinte por inadimplência. 

Contudo, não há coerência em aplicar a mesma justificativa para exclusão do Refis I, 

como argumenta o referido parecer, pois, diferente dos demais parcelamentos especiais, a Lei 

nº 9.964/00 não estabelece qualquer prazo para o pagamento integral do débito consolidado, 

ainda que aplicáveis as mesmas normas gerais sobre parcelamento a todos os programas. Se a 

lei não estabelece o prazo, aceita foi a eternização da dívida pelo legislador. 

 No julgamento do Recurso Especial nº 1.242.772-SC, em 10 de dezembro de 2013, a 

relatora ministra Eliana Calmon ressalta em seu voto que a situação do programa de 

regularização Refis I se distingue do PAES, visto que este último possui prazo legal para 

quitação integral do débito consolidado submetido ao programa62, o que permite a aplicação 

da justificativa da exclusão pelas prestações serem insuficientes à amortização da dívida no 

prazo máximo de 180 meses, previsto nos artigos 1º e 7º da Lei nº 10.684/03. 

 No caso do Refis I, a inadimplência apenas se verifica na falta de pagamento, por três 

meses consecutivos ou seis meses alternados, o que primeiro ocorrer, sendo apta a justificar a 

exclusão do programa, conforme o artigo 5º, inciso II da Lei nº 9.964/00. O pagamento 

regular das prestações em valor estipulado na lei de regência, ainda que irrisório se 

comparado com o valor total do débito, não caracteriza inadimplência capaz de ensejar a 
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exclusão do parcelamento, pois, inexiste previsão legal que exija valor diverso ou mesmo 

prazo para o fim do pagamento. 

 

5.2 ADESÃO FACULTATIVA  

 

 No parcelamento especial, o Fisco concede a anistia, a remissão parcial e o pagamento 

parcelado do débito, mediante o cumprimento das condições estabelecidas em sua lei 

específica, suspendendo o crédito tributário em favor da Administração. A concessão do 

benefício fiscal do Refis se dá por ato unilateral da própria Administração, uma vez que não 

há previsão legal obrigando a outorga de parcelamento especial, tratando-se de uma faculdade 

do ente tributário competente.  

O ingresso no Refis é feito por opção da pessoa jurídica que aceita as exigências 

legais, fazendo jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais 

submetidos, como determina a lei regente do Refis I – Lei nº 9.964/00 – no seu artigo 2º. 

 Com o ingresso voluntário no Refis I, em troca dos benefícios fiscais, o contribuinte se 

sujeita as condições do programa de parcelamento, em suma determinadas no artigo 3º da Lei 

nº 9.964/00: 

 

Art. 3º A opção pelo Refis sujeita a pessoa jurídica a: 

I – confissão irrevogável e irretratável dos débitos referidos no art. 2º; 

II – autorização de acesso irrestrito, pela Secretaria da Receita Federal, às 

informações relativas à sua movimentação financeira, ocorrida a partir da data de 

opção pelo Refis; 

III – acompanhamento fiscal específico, com fornecimento periódico, em meio 

magnético, de dados, inclusive os indiciários de receitas; 

IV – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas; 

V – cumprimento regular das obrigações para com o Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço – FGTS e para com o ITR; 

VI – pagamento regular das parcelas do débito consolidado, bem assim dos tributos 

e das contribuições com vencimento posterior a 29 de fevereiro de 2000. 

 

O parcelamento especial não viola o princípio da isonomia, visto que a concessão de 

benefícios fiscais pela Fazenda Pública é condicionada ao cumprimento de obrigações pelo 

contribuinte optante, que não se exime de seus débitos com o Fisco. O dever de pagar tributos 

continua a atingir a todos, pois os contribuintes que aderiram ao Refis I não foram 

dispensados dos encargos legais pelo extemporâneo adimplemento da obrigação tributária. 

Se o Refis I significa instituir privilégios e benefícios sem razoabilidade e 

fundamentação plausível, como releva o Parecer PGFN/CDA nº 1.206/13, então todos os 
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demais parcelamentos especiais concedidos em seguida constituem violação ainda mais grave 

ao princípio da igualdade, pois os mais recentes programas instituídos pelo governo federal 

preveem a redução de encargos de forma que os contribuintes retardatários recolham o mesmo 

valor que os contribuintes que cumpriram prontamente a obrigação tributária, o que estimula 

o inadimplemento tendo em vista a frequência em que os parcelamentos especiais são 

concedidos. 

Ademais, é facultado ao contribuinte a transferência de seus débitos para outro regime 

de parcelamento especial, com o objetivo se beneficiar de melhores condições oferecidas 

pelos novos programas, como a isenção dos encargos em caso de pagamento à vista, previsto 

no chamado “Refis da Crise” da Lei nº 11.941/2009, liberando a pessoa jurídica da dívida 

pendente e, ainda, das exigências legais do Refis I a que estava submetida. 

Assim, a pessoa jurídica optou pelo parcelamento especial por concordar com as 

condições previstas na lei específica do Refis I, ciente de que, atendidas as exigências, 

continuaria no regime especial de parcelamento, usufruindo de seus benefícios, 

principalmente a regularização fiscal e a suspensão de inexigibilidade do débito. A Fazenda 

Pública não pode inserir, de forma arbitrária, nova hipótese de exclusão, pois o contribuinte 

optante não tinha ciência de estar se submetendo a um regime mutável, no qual é possível 

impor nova condição a qualquer tempo, o que se contrapõe totalmente ao regime de direito 

público e consequente vinculação da Administração Pública à legalidade. 

 

5.3 RELAÇÃO BILATERAL 

 

 O parcelamento se trata de uma relação bilateral, na qual as partes se obrigam a 

concessões mútuas visando atender os interesses de ambos. De um lado, o contribuinte abre 

mão de discutir os débitos e adiar o seu eventual adimplemento com o fim de se beneficiar da 

redução dos encargos, melhor forma de pagamento e regularização fiscal, por outro, a 

Administração oferece o parcelamento de seu crédito e eventuais reduções sobre os encargos 

legais do mesmo em troca da confissão do débito, dando fim a eventual litígio, e da 

arrecadação imediata de valores mensais a que se obriga o contribuinte até a quitação integral 

da dívida. 

 Assim como qualquer pacto firmado, independente da natureza pública ou privada, o 

programa de parcelamento especial deve atender os princípios da lei entre as partes – lex inter 
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partes – e da observância do pactuado – pacta sunt servanda.63 O primeiro impede a alteração 

do que as partes convencionaram, no caso, a própria legislação específica. O segundo 

princípio obriga o Fisco e o contribuinte optante a cumprir fielmente o que avençaram e 

prometeram reciprocamente, como, no Refis I, a Administração se obriga a conceder 

benefícios e suspender a imediata exigibilidade de seu crédito e a pessoa jurídica se obriga a 

recolher valores mensais e atender as demais exigências da lei. 

 O parcelamento de dívidas, por parte de um ente público ou mesmo entre particulares, 

constitui um acordo de vontades, formal, oneroso e comutativo. Contudo, numa relação que 

envolva ente público, este redige e orienta as cláusulas do contrato de adesão do parcelamento 

de forma unilateral, o que gera questionamentos sobre as prerrogativas da Administração.64 

 No presente caso da exclusão indevida do Refis I, o contrato firmado é a própria lei de 

regência do parcelamento especial que, mesmo redigida unilateralmente, não poderá ser 

alterada por ato discricionário do Fisco, sendo obrigatório o cumprimento por ambas as partes 

de todas as condições legais na vigência do programa, atendendo o princípio do pacta sunt 

servanda. 

 Ainda, a relação intersubjetiva está submetida ao princípio da boa-fé objetiva, que 

exige lealdade, lisura e honestidade de ambas as partes, não podendo frustrar a confiança 

depositada pela outra na relação ao praticar atos incompatíveis com os que até então realizara, 

sob de pena de incorrer na proibição do venire contra factum proprium. 

 A Administração firmou um pacto – que ela mesma editou – com o contribuinte, 

oferecendo-lhe benefícios em troca do cumprimento de obrigações, que foram aceitas, até 

então, da forma que a lei estritamente exigia. Contudo, a Fazenda Pública arbitrariamente 

passa a exigir parcela em valor diverso do previsto em lei – o qual foi aceito por mais de dez 

anos – em contradição com a própria conduta (proibição do venire contra factum proprium) e 

com o próprio contrato (pacta sunt servanda), qual seja a Lei nº 9.964/00. 

 Destarte, o contribuinte não pode ser prejudicado ao aderir pacto com a Administração 

e ao cumprir seus termos para depois ser excluído, de forma repentina, por ato arbitrário do 

                                                             
63 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. p.196.  
64 DINIZ, Walney A.. O parcelamento de dívidas tributárias ou contratuais e suas cláusulas de confissão, 
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Informação Legislativa, Brasília, v. 37, n. 145, p.225-239, jan./mar. 2000. Disponível em: 

<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/574>. Acesso em: 10 set. 2018.  



57 

 

ente público, violando os princípios da legalidade, do pacta sunt servanda e da boa-fé 

objetiva. 

 

5.4 INCONGRUÊNCIAS LEGAIS 

 

 Conforme o artigo 2º, §4º, incisos I e II da Lei nº 9.964, na consolidação dos débitos 

existentes em nome da pessoa jurídica incidem juros correspondentes à variação mensal da 

Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, enquanto o valor da parcela mensal é determinado em 

função de percentual da receita bruta do mês imediatamente anterior. 

Tal previsão legal impossibilita a satisfação integral da dívida, uma vez que o saldo 

devedor tem índice de correção maior que o valor da parcela destinada ao seu pagamento, 

sendo insuficientes as parcelas para extinguir a dívida, ainda que por um longo prazo. Trata-se 

da utopia da “equivalência salarial”, a qual já vivenciada no fracasso do Banco Nacional da 

Habitação e o Sistema Financeiro da Habitação, na qual o contrato de financiamento 

habitacional era corrigido em índice maior que a caderneta de poupança, enquanto as 

prestações eram corrigidas pela equivalência salarial da categoria profissional, obstando sua 

quitação.  

A incongruência na lei do Refis I impede o pagamento integral dos débitos de 

contribuintes que aderiram ao programa de parcelamento, tendo em vista a 

desproporcionalidade dos valores da dívida consolidada e das parcelas mensais, mas que não 

constitui motivo para considerar como se inadimplemento fosse, o que ensejaria a exclusão do 

programa, pois a pessoa jurídica está cumprindo as condições legais a que faz jus, 

ressaltando-se que não há prazo estabelecido em lei à satisfação dos débitos. 

A União poderia ter previsto que o valor das parcelas calculado sobre o percentual do 

faturamento dificilmente garantiria a amortização do débito ou, ainda, a sua liquidação em 

tempo razoável, pois ciente da experiência malsucedida do SFH, não podendo prejudicar o 

contribuinte que aderiu ao Refis 2000 e adimpliu todas as condições estabelecidas em lei.65 

No julgamento do Recurso Especial nº 1.242.772-SC, em 10 de dezembro de 2013, a 

ministra Eliana Calmon ressalta que a Lei nº 9.964/00 apresenta uma incongruência legal, 

tendo em vista a desproporcionalidade dos valores da dívida consolidada e das parcelas 
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mensais, mas que não pode ser usado como argumento para exclusão do contribuinte do Refis 

I, pois “se há alguma incongruência na lei, cabe ao legislador alterá-la, não podendo o Poder 

Judiciário realizar interpretação extensiva para impor sanção em face da observância do 

princípio da legalidade”. 

 Desta forma, destaca que a incongruência da lei não pode prejudicar o contribuinte de 

boa-fé, que paga o valor da prestação em montante segundo critérios estabelecidos pela lei do 

Refis I, sendo depois surpreendido com sua exclusão do programa sob o fundamento de 

inadimplemento, por não ter o valor das parcelas mensais arbitrado pelo Fisco. Diante do 

pagamento regular das prestações calculadas observando a lei, é impossível criar hipóteses de 

exclusão do programa não contemplada na lei de regência. 66 

 Para Alfredo Augusto Becker, “a justiça da regra jurídica não lhe aumenta, nem lhe 

diminui a validade, esta independe daquela. A validade da regra jurídica decorre da natureza 

do órgão que a criou (se este órgão é portador do Poder de criá-la) e a validade está 

condicionada à harmonia (não-contraditoriedade) com a totalidade do sistema jurídico do qual 

passa a fazer parte. (...) A regra jurídica, por si mesma não é justa nem injusta; ela é válida ou 

não-válida e, se válida, ela constitui o instrumento para a realização de uma injustiça ou 

justiça que a transcende”.67 

 Neste mesmo sentido, Geraldo Ataliba atribui a responsabilidade pela justiça ou 

eventual injustiça da lei integralmente ao legislador, do qual se espera a produção de normas 

justas. “Na ordem social, a justiça é a virtude do legislador e só subsidiariamente – e na 

medida em que ele o permite – dos outros órgãos ou pessoas”. Desta forma, a correção de 

norma injusta somente se dará através de modificação legislativa. 

 O autor entende que incumbe ao Poder Judiciário a realização da justiça formal, não 

da justiça pura, pois, limitado pela obediência da lei, será justo ou injusto na medida em que 

aplique a lei corretamente ou não, independentemente se concorda ou não com seus preceitos. 
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Porém, atenta que a função judicial deverá ser feita segundo leis constitucionais, uma vez que 

a aplicação de leis inconstitucionais não fará justiça pelo Judiciário.68 

 Por outro lado, James Marins aduz que as proposições de Becker e Ataliba  são 

parcialmente corretas e devem ser utilizadas com ponderada cautela, visto que “a invalidade 

da norma jurídica pode decorrer de seu caráter de injustiça, na medida em que se encontre em 

‘desarmonia’ com a totalidade do sistema, em especial com seus princípios de Direito justo, 

que concretizam a ‘ideia de Direito’ em seu binômio paz jurídica e justiça”.69 

 Desta forma, a incongruência existente no Refis I, da Lei nº 9.964/00, entre o cálculo 

do valor das prestações e o débito consolidado a ser quitado, decorre de ato legislativo, uma 

vez que o legislador foi responsável a editar lei que atendesse o interesse arrecadatório do 

Fisco e o interesse dos contribuintes em regularizar sua situação fiscal.  

Como a norma é válida por atender todos os requisitos do processo legislativo – uma 

vez que a Lei nº 9.964/00 é resultado da conversão da Medida Provisória nº 2.004-6 de 2000, 

rateada pela própria Fazenda Pública, tendo em vista que assinada pelo chefe do Poder 

Executivo da União e demais responsáveis, como o Ministro da Fazenda – apenas a 

modificação legislativa poderá corrigir a lei, uma vez que a separação de poderes impede que 

o Poder Executivo e o Poder Judiciário avaliem se a norma é justa ou injusta e imponham a 

aplicação de sanção não prevista na lei do Refis I. 

Como mais uma vez ressaltado pela ministra Eliana Calmon em seu voto no REsp nº 

1.242.772-SC, “que se há incongruências na lei cabe ao legislador alterá-la para que haja 

adequação à realidade prática e se alcance o fim pretendido”.70 O Fisco não pode se valer de 

parecer da Procuradoria Geral para suprir o descuido do legislador. 

A incongruência legal do Refis I não foi repetida nos parcelamentos especiais 

instituídos posteriormente, de modo que, além da determinação de prazo para amortização do 

débito consolidado, as leis de regência aumentaram o percentual de redução dos encargos, 

como multa e juros de mora, podendo chegar até 100% em caso de pagamento à vista e 90% 

em pagamento parcelado no Refis da Crise da Lei nº 11.941/09, possibilitando a quitação dos 
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débitos do contribuinte em tempo razoável. O Refis I não tem previsão de prazo, porém, o 

percentual máximo de redução da multa é de apenas 40%, o que obstava a célere extinção do 

débito, pois a multa representa grande parte da dívida tributária. 

 

5.5 SEGURANÇA JURÍDICA 

 

 Por fim, é imprescindível analisar a questão sob o aspecto da segurança jurídica, que é 

o principal instituto de proteção dos direitos individuais dos contribuintes contra abusos de 

poder e atos arbitrários pelo Estado, mas que, frequentemente, é desconsiderado para atender 

os interesses estatais. 

 A primeira forma de defesa dos direitos é a que consiste no seu conhecimento71 e a 

legalidade exerce a função de esclarecer quais os direitos e deveres dos indivíduos, para que 

estes possam se conduzir de modo a observar as normas postas, ou a desobedecê-las, sabendo 

neste caso a quais consequências estarão expostas.72A ausência de previsão propicia o 

exercício arbitrário do poder e limita a autonomia do indivíduo em planejar e organizar seu 

futuro, desrespeitando, assim, a dignidade humana. 

 A legalidade promove a segurança jurídica, pois, num Estado de Direito, é necessário 

que as relações entre o Estado e os cidadãos sejam disciplinadas por normas pré-

estabelecidas, normas estas vinculadas em atos editados por órgãos independentes daqueles 

encarregados de executá-las e de julgá-las.73 

 Para Roque Antônio Carrazza, o princípio da segurança jurídica é uma das 

manifestações do nosso Estado Democrático de Direito, consagrado no artigo 1º da 

Constituição Federal, e visa proteger e preservar as justas expectativas das pessoas, sendo 

vedada a adoção de medidas estatais capazes de frustrar-lhes a confiança que depositam no 

Poder Público. 

 O Direito confere segurança às pessoas por meio de normas jurídicas, regras de 

comportamento que tornam possível o convívio em sociedade, criando condições de certeza e 
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igualdade aos cidadãos para conhecer e prever as consequências jurídicas das condutas que 

adotarem.74 

 Heleno Taveira Torres conceitua a segurança jurídica por sua funcionalidade, como 

um “princípio-garantia constitucional que tem finalidade proteger direitos decorrentes das 

expectativas de confiança legítima na criação ou aplicação das normas tributárias, mediante 

certeza jurídica, estabilidade do ordenamento ou efetividade de direitos e liberdades 

fundamentais”.75 

Por sua vez, Paulo de Barros Carvalho afirma que a segurança jurídica é um 

“sobreprincípio”, pois, ainda que não contida como regra explícita em qualquer ordenamento, 

efetiva-se pela atuação de princípios, como o da legalidade, da anterioridade, da igualdade, da 

irretroatividade e da universalidade da jurisdição.76  

 Sacha Calmon Navarro Coelho aduz que a segurança jurídica essencialmente permite 

aos particulares prever de forma objetiva suas situações jurídicas, tendo por meta “assegurar 

aos cidadãos uma expectativa precisa de seus direitos e deveres em face da lei”. Acrescenta 

que ela “abomina a casuística dos regulamentos e a incerteza proteiforme das portarias e 

demais atos da Administração”.77  

Humberto Ávila aduz que um Estado de Direito se caracteriza pelo ideal de 

protetividade de direitos e de responsabilidade estatal, o que só é atingido por meio de um 

ordenamento inteligível, confiável e previsível. Nesse sentido, o autor define a segurança 

jurídica como norma-princípio que determina a proteção dos ideais de cognoscibilidade, 

confiabilidade e calculabilidade do ordenamento jurídico. A cognoscibilidade significa que o 

contribuinte deve “ter acesso material e intelectual ao conceito normativo, ainda que se saiba 

que esse conceito, embora apresente um halo de certeza ou núcleo de significação”, “pode 

apresentar, em maior ou em menor medida, margens de indeterminação”. A confiabilidade é 

requisito de que as modificações sociais promovidas pelo Estado assegurem estabilidade e 

continuidade normativa, “visto que os direitos de propriedade e liberdade pressupõem um 

mínimo de permanência das regras válidas como condição para que o homem possa 

livremente plasmar a sua própria vida”. Por fim, a calculabilidade é conceituada como 
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“capacidade de prever o espectro de consequências a que o contribuinte estará submetido no 

futuro”, tanto em relação aos conteúdos normativos, quanto à modificabilidade das normas. 78 

Para Ávila, a segurança jurídica é um instrumento de realização, por um lado, dos 

direitos fundamentais de liberdade e de propriedade, pois o indivíduo necessita de estabilidade 

e calculabilidade da ação estatal para exercer o direito de autodeterminação livre de sua vida 

digna; por outro lado, das finalidades estatais, visto que o exercício da ação e do planejamento 

estatal, a médio e a longo prazos, precisa de uma permanência das regras válidas, que, em 

benefício do particular, permite este controlar a atividade estatal como planejar suas 

atividades. No âmbito tributário, esse caráter instrumental se revela nos princípios e regras 

relacionados à segurança jurídica, com base na Constituição Federal, instituídos como 

limitações ao poder de tributar e garantias individuais a fim de proteger o contribuinte.79 

No direito tributário, a segurança jurídica visa garantir a confiança do sujeito passivo 

no Fisco, tanto no que concerne às decisões judiciais, podendo agir com certeza e 

previsibilidade em relação às imposições que estará sujeito, quanto no que concerne à ação 

desenfreada e inopinada da administração, quando faz exigências em desacordo com a lei.80 

O princípio da segurança jurídico-tributária possui um conteúdo qualificado, de maior 

proteção, tendo em vista que o sistema tributário representa uma restrição a direitos 

fundamentais, que resulta numa maior proteção proporcionalmente a essas restrições. A 

segurança jurídica no direito tributário potencializa a confiabilidade do direito, por exemplo, 

ao exigir a edição de Lei Complementar para determinados assuntos, assim como reforça a 

calculabilidade, ao estabelecer regras de anterioridade para instituição e majoração de 

tributos.81  

O Poder Judiciário possui papel relevante na implementação e garantia da segurança 

jurídica, servindo ao cidadão como instrumento de proteção de seus direitos. Desta forma, as 

decisões judiciais devem ser fundamentadas racionalmente, segundo o artigo 489 do 

CPC/2015, demonstrando a aplicação do Direito ao caso concreto de forma justificada.  

Ademais, as decisões judiciais também devem ter coerência, na aplicação dos mesmos 

preceitos e princípios das decisões de casos idênticos, e integridade, que exige a construção 
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dos “argumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma garantia contra 

arbitrariedades interpretativas”.82 

A discussão sobre a exclusão do Refis I sob o fundamento de pagamento irrisório 

excede à legalidade do ato administrativo, uma vez que há violação da segurança jurídica na 

relação entre o contribuinte optante pelo programa e o Fisco. É necessário analisar se a 

Fazenda Pública agiu arbitrariamente, em desconformidade ao comando legal; se o 

contribuinte, com base na interpretação da lei, poderia calcular e prever o ato do Poder 

Público ou se houve quebra da confiança; e, ainda, se foi desconsiderado o dever de boa-fé 

entre as partes da relação constituída, contribuinte e Fisco. 

 

5.5.1 NÃO ARBITRARIEDADE 

 

 Conforme já mencionado, os atos da Administração Pública no âmbito tributário, em 

regra, estão estritamente vinculados aos comandos legais, visto que a imposição de tributos 

restringe os direitos fundamentais de liberdade e propriedade, o que implica a necessidade de 

uma maior proteção contra qualquer abuso de poder ou arbítrio do poder estatal. 

 A lei tributária deve prever, além da descrição minuciosa da hipótese de incidência do 

tributo, as ações concretas da Fazenda Pública na arrecadação e fiscalização do tributo, 

orientando a conduta do agente estatal. Em decorrência dos princípios da legalidade e da 

impessoalidade que regem a Administração Pública, cabe a autoridade fiscal fazer a 

subsunção do fato à norma conforme descreve a lei, sem qualquer subjetivismo. 

 Ademais, a segurança jurídica também exige que as leis tributárias que tragam ônus 

para o contribuinte sejam estritamente interpretadas. Tendo em vista que o direito tributário 

estabelece uma restrição à liberdade e à propriedade, não é possível adotar uma interpretação 

extensiva ou analógica, uma vez que a interpretação estrita permite melhor defesa dos direitos 

e garantias dos contribuintes, protegendo-os do arbítrio e do abuso de poder. Desta forma, não 

é possível aos aplicadores das leis – a Administração Pública ou o magistrado – preencher 

lacunas na lei tributária, pois são insuscetíveis de integração analógica.83 
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O intérprete da norma não tem o poder de decidir segundo seus critérios pessoais, 

escolhendo o modo mais oportuno, equânime e conveniente de solucionar o conflito. O 

intérprete não pode realizar escolhas políticas, pois é vinculado à lei, e não pode sobrepor seus 

próprios valores sobre os desígnios do legislador. Assim, o princípio da segurança jurídica 

impede que o aplicador e o intérprete da lei tributária irem além de seu conteúdo expresso.84 

A lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública – Lei 

nº 9.784/99, inseriu o princípio da segurança jurídica no caput de seu artigo 2º, com o 

objetivo de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito administrativo, 

conforme previsão expressa no parágrafo único, inciso XIII, do artigo 2º do referido 

dispositivo. A possibilidade de mudança de orientação da administração é inevitável, contudo, 

a impossibilidade de previsão pelos administrados de quando sua situação será passível de 

contestação pela própria Administração gera insegurança jurídica.85  

 A certeza do direito a ser aplicado tem alta relevância no âmbito tributário, pois resulta 

na previsibilidade, ou seja, serve como certeza de orientação para que os contribuintes possam 

planejar seus atos patrimoniais cientes das repercussões fiscais de suas condutas. Trata-se de 

segurança jurídica sobre o futuro, pela qual o contribuinte pode se prevenir de riscos, sanções 

e conflitos, pois a proteção da segurança jurídica não se limita aos atos passados.86 

 A proibição da arbitrariedade por parte da Administração é inerente à previsibilidade 

que exige a segurança jurídica, pois, permitir que a Fazenda Pública atue por conveniência e 

oportunidade a qualquer tempo é desconsiderar os preceitos constitucionais, que exigem a 

estrita observância da lei pela autoridade administrativa, zelando pela confiança depositada 

pelos indivíduos na legislação, esta editada por representantes do povo em respeito à 

democracia. 

 Desta forma, a Fazenda Pública, como aplicadora da lei, foi além do conteúdo 

expresso na lei do Refis I, ao interpretar de modo amplo o conceito de “inadimplência”, 

prescrito como causa de exclusão no inciso II do artigo 5º da Lei nº 9.964/00. A interpretação 

estrita, que exige a segurança jurídica – além do próprio artigo 111, inciso I do CTN, nas leis 

que tragam gravame ao contribuinte – deve obstar o arbítrio fazendário, mas que ocorreu, no 
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caso, por repentina decisão do poder público em desconsiderar o pagamento de parcelas 

calculadas nos moldes da lei específica do programa de parcelamento, considerando-as 

equivalente à inadimplência. 

 O contribuinte que, por mais de uma década, pagou as prestações no valor que exige a 

legislação regente e cumpriu as condições da mesma, gozando dos benefícios do 

parcelamento, não poderia prever a conduta estatal de exclusão e, logo, de imediata 

exigibilidade dos débitos, pois o ato administrativo não se pautou em lei, mas no interesse da 

Fazenda Pública, o que ressalta o arbítrio e o abuso de poder pelo Estado. 

 Assim, a arbitrariedade cometida pelo Fisco não apenas violou a legalidade, mas 

também refletiu na segurança jurídica sobre o futuro, pois o contribuinte, ao confiar na lei 

como certeza de seu direito, deve ser protegido de conduta que exceda os limites legais do 

poder do Estado sobre o indivíduo, ou seja, do arbítrio estatal. 

 

5.5.2 CONFIANÇA LEGÍTIMA 

 

 O princípio da confiança legítima é consequência dos princípios da legalidade, da 

impessoalidade, da eficiência e da moralidade administrativa, manifestos pela obrigação da 

Administração Pública em agir com previsibilidade nas relações com os particulares. A 

certeza do direito gera uma expectativa legítima de confiabilidade no sistema jurídico como 

também sobre os direitos assegurados pelo Estado.87 

Por um lado, temos a segurança jurídica, sob seu aspecto objetivo, como a certeza do 

direito decorrente da expectativa de previsibilidade sobre as condutas estatais na regular 

positivação do direito, visando a proteção dos interesses coletivos de forma abstrata. De outro, 

o princípio da confiança legítima decorre da proteção da segurança jurídica subjetiva, que 

protege benefícios ou situações jurídicas geradas por ato com aparência de legalidade, ao qual 

o administrado, confiando na validade do ato, dispôs sua liberdade e seu patrimônio, mas a 

posterior anulação do ato resultou em prejuízo ao indivíduo pela cessão de seus efeitos.88 

Assim, a proteção da confiança legítima é utilizado a fim de proteger interesses individuais 

daqueles prejudicados pela conduta estatal. 
                                                             
87 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucional tributário e segurança jurídica: metódica da segurança 
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legítima sob a perspectiva das práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas em 
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de São Paulo, São Paulo, 2014. p. 130. 
88 Ibid., p. 47. 
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A segurança jurídica a que faz jus o contribuinte entronca diretamente com a tese ou 

princípio da “proteção da confiança”.89 Colaciona Gomes Canotilho que, por um lado,  a 

segurança jurídica se relaciona com elementos objetivos da segurança jurídica ao garantir a 

estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito; enquanto a proteção da 

confiança se prende a aspectos subjetivos da segurança, como a calculabilidade e 

previsibilidade dos indivíduos das consequências jurídicas de seus atos.90 

Segurança jurídica e proteção da confiança exigem que os contribuintes possam se 

posicionar nas consequências jurídicas de seus negócios, devem poder confiar na estabilidade 

da situação jurídica à época dos atos negociais e na impossibilidade da aplicação retroativa da 

lei, cientes de que não serão surpreendidas por atos arbitrários, que venham a frustrar suas 

expectativas legítimas. 

A proteção da confiança estaria ligada, fundamentalmente, com a proteção das 

expectativas, atuando ainda como justificativa ou explicação para vinculabilidade dos 

negócios jurídicos. A confiança constitui um dever jurídico do Estado em manter as 

expectativas geradas, o que pode resultar na responsabilidade pelos danos causados por sua 

frustração.91 

O princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e 

espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos, como também serão mantidos 

e respeitados pela própria Administração e por terceiros.92 

Misabel Derzi ressalta que o princípio da proteção da confiança tem uma dimensão 

temporal importante, pois, antes da violação da confiança, é imprescindível a ocorrência de 

ato ou comportamento equivalente.  

A confiança envolve uma relação no tempo: a base da confiança, que originou a 

expectativa no passado; o exercício da confiança, que persiste no presente; e a permanência da 

confiança, que se projeta para o futuro.93 

                                                             
89 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2012. p. 

171. 
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Segundo o autor Douglas Yamashita, “a proteção da confiança do contribuinte no 

Estado expressa o clássico brocardo nemo potest venire contra factum proprium, em que o 

Estado, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, gerando 

expectativas no cidadão de que a conduta estatal permanecerá inalterada, induzindo o cidadão 

e suas empresas a fazer investimentos, confiando na manutenção da conduta estatal, porém, 

vindo mais tarde a ser frustrado, em violação à boa-fé objetiva (confiança)”.94  

Quanto maior for a pretensão de permanência da conduta estatal, maior deverá ser a 

proteção da confiança nela depositada. Assim como quanto maior for o ônus patrimonial da 

conduta estatal, maior deverá ser a proteção da confiança nela depositada.95 

O contribuinte, que aderiu ao Refis I e foi excluído sob o fundamento de pagamento 

irrisório, confiou na continuidade do benefício fiscal em troca do cumprimento das exigências 

legais, como a renúncia da discussão de seus débitos tributários, que importa grande ônus 

patrimonial. Após aproximadamente uma década do ingresso no programa de parcelamento, 

decurso de tempo suficiente a causar elevada presunção de permanência da conduta estatal 

naquelas condições, o Fisco surpreende a pessoa jurídica adimplente com sua exclusão do 

parcelamento, frustrando sua expectativa de continuidade do programa, como também da 

suspensão da exigibilidade dos débitos submetidos ao mesmo, uma vez que a conduta estatal, 

até então, permaneceu inalterada ao aceitar como válidos os valores de prestação devidamente 

calculados conforme a Lei nº 9.964/00. 

A presença de confiança legítima na relação entre a pessoa jurídica e o Fisco no caso 

do programa de parcelamento Refis I é incontroversa, uma vez que foi constituída uma base 

de confiança na homologação do ingresso do contribuinte com a aceitação dos termos da Lei 

nº 9.964/00; a confiança foi exercida pela permanência do contribuinte por tantos anos 

pagando as parcelas no valor em que a lei determina; e havia expectativa de permanência, 

pois a Fazenda Pública estava inerte até então, aceitando como adimplemento os valores 

recolhidos, pois, se considerasse como inadimplência teria excluído os contribuintes há muito 

mais tempo. 

Ademais, a segurança jurídica subjetiva impede que o administrado seja prejudicado 

ao confiar em ato com aparência de validade, pois não pode a Administração cessar os efeitos 
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do programa de parcelamento, ao perceber a desproporcionalidade da legislação, após o 

decurso de mais de dez anos, sem levar em conta o planejamento feito pelo contribuinte de 

seus recursos ao confiar na continuidade do Refis I nos termos de sua lei específica e na 

interpretação da mesma admitida pelo Fisco. 

A exclusão do programa sob este novo fundamento após anos de estabilidade, gerando 

expectativa de continuidade do parcelamento, viola a boa-fé objetiva, a confiança depositada 

pelo contribuinte é frustrada por ato estatal posterior e contrário. 

Por outro lado, a exigibilidade dos débitos após a exclusão do parcelamento, tendo em 

conta o decurso de tempo de sua vigência, não poderia ser admitida, uma vez que estaria 

prescrito o direito do Fisco executar seu crédito. Se o contribuinte era considerado 

inadimplente desde o início do parcelamento ao pagar valores mensais irrisórios, o que 

ensejaria sua exclusão, poderia a Administração cobrar a dívida fiscal desde aquele tempo – 

tendo em vista que o débito volta a ser exigível, independente de determinação legal que exija 

futura intimação do contribuinte da rescisão – reiniciando a contagem do prazo prescricional 

de cinco anos a contar do fato de descumprimento do acordo, conforme entendimento do 

Parecer PGFN/CDA nº 496/2009. 

Em caso análogo, a Justiça Federal de São Paulo considerou prescrita a dívida de 

empresa excluída do Paes96, pois, ainda que reconhecido o direito do Fisco em excluir a 

empresa do programa por pagamento mensal insuficiente para quitar o débito – tendo em vista 

a existência de prazo ao referido parcelamento, decidiu-se que a União não o fez em tempo 

hábil, ocorrendo a prescrição da cobrança do crédito tributário. Assim, a decisão tutela a 

confiança depositada pela pessoa jurídica que acreditou estar adimplente no parcelamento, 

uma vez que não houve qualquer cobrança do Fisco no prazo prescricional de cinco anos 

desde o início do pagamento da parcela mínima. 

A prescrição no âmbito tributário também é garantia limitadora do poder estatal, 

criada para conferir segurança jurídica e estabilizar as relações tributárias, assim como regular 

a conduta dos agentes estatais para garantir disciplina e eficiência na cobrança do crédito 

tributário.  
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No caso do Refis I, ao considerar a possibilidade de exclusão por pagamento irrisório, 

o direito do Fisco de executar o crédito tributário é prejudicado pela prescrição, em proteção 

aos valores da segurança jurídica, da certeza do direito e da vinculação dos atos 

administrativos.97  

 

5.5.3 BOA-FÉ OBJETIVA 

 

 A boa-fé objetiva, assim como a proteção à confiança, decorre do aspecto subjetivo da 

segurança jurídica, pois o Estado deve respeitar a expectativa gerada no administrado pelas 

práticas reiteradas adotadas pela Administração. 

 A boa-fé é a base de qualquer relação intersubjetiva, exigindo que cada um seja fiel à 

palavra dada e não frustre nem abuse da confiança do outro. Esse fator de confiança permite a 

formação de vínculos consistentes entre as pessoas.98  

Segundo Misabel Derzi, “em toda hipótese de boa-fé objetiva existe confiança a ser 

protegida”. A boa-fé objetiva significa que uma das partes, por meio de seu comportamento 

objetivo criou confiança em outra, que, pela firme crença na duração dessa situação resultante 

da confiança, foi levada a agir de acordo com o comportamento em que foi levada a acreditar. 

O Direito deve proteger a confiança de quem acreditou e não deveria ter frustradas as suas 

expectativas.99  

Derzi afirma que há uma zona de intersecção entre a confiança e a boa-fé, contudo, 

não são princípios equivalentes. A proteção da confiança só se aplica às partes dependentes 

que não tenham domínio dos fatos, desfrutando de situação mais frágil em face do outro. 

Diante da fraca garantia nestas situações, a confiança emerge, por necessidade ético-jurídica. 

Ainda, o princípio da proteção da confiança requer uma dimensão temporal importante, o que 

não ocorre à boa-fé objetiva. Por sua vez, o princípio da boa-fé objetiva é fonte de deveres e 
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obrigações, mas que, no direito público, fica restrito à legalidade, pois os deveres dos 

contribuintes deverão estar previstos em lei, como estabelece a Constituição Federal.100 

O Estado também está submetido ao princípio da boa-fé na relação formada com o 

particular e, assim, deve se comportar com padrões éticos de confiança e lealdade. O Poder 

Público é obrigado a honrar as razoáveis expectativas que criou nos particulares, não podendo 

ser surpreendidas por atos estatais totalmente inesperados.101 

A conduta da Administração Pública deve-se atentar pela boa-fé objetiva, a qual serve 

de critério de interpretação dos negócios jurídicos que impõe as partes da relação o dever de 

agir com lealdade, lisura e honestidade umas com as outras.  

Nas relações entre particulares e Administração Pública, a conjugação dos princípios 

da boa-fé e da confiança tem força elevada em razão da existente assimetria de poderes entre 

as partes da relação, marcada por inerente verticalidade, e da presunção da legitimidade e da 

legalidade dos atos administrativos, elementos estes que resultam na confiança.102 

 O princípio da boa-fé exige a supressão de surpresas, ardis ou armadilhas, pois a 

relação entre a Administração Pública e o contribuinte deve objetivar a estabilidade, não se 

permitindo qualquer possibilidade de enganação visando à satisfação do interesse público. O 

Estado deve ser fiel à expectativa gerada no cidadão, é possível exigir que cumpra aquilo que 

foi prometido, ou seja, o que a lei determinou. 

 Ao contrário do Direito Civil, a boa-fé no Direito Tributário não deve ser tratada como 

cláusula geral e princípio, por via da qual o aplicador da norma pudesse criar tributo sem lei 

em desfavor do contribuinte, ou seja, a Administração não pode arguir a boa-fé em seu favor, 

uma vez que o princípio tem o fim de proteger a confiança do contribuinte desencadeada 

pelos atos administrativos, podendo conduzir à dispensa do tributo mas não à criação de 

tributo não previsto em lei.103 
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Ademais, a quantidade e a complexidade da legislação tributária são fatores de 

insegurança jurídica, ainda mais nos casos em que o contribuinte é o primeiro intérprete e 

aplicador da lei, como na apuração da ocorrência do fato gerador por ato exclusivo do 

contribuinte, o chamado “lançamento por homologação”. É imprescindível a análise da boa-fé 

do contribuinte nas relações com o Fisco, especialmente na verificação do cumprimento de 

obrigações tributárias, pois, se a responsabilidade de interpretar a legislação foi delegada ao 

contribuinte, os atos deste devem ser avaliados sob o prisma da boa-fé depositada.104 

É inadmissível que o Estado possa sempre adotar novas condições contrárias àquela 

que ele mesmo impôs, assombrando cidadãos que acreditaram no Estado105, pois, da boa-fé 

objetiva decorre a proibição do venire contra factum proprium.  

Para Carrazza, o nemo potest venire contra factum proprium impede que a parte de 

qualquer relação intersubjetiva – principalmente o Estado – adote condutas em contradição 

com comportamentos anteriores, que levaram a outra parte a confiar que tal não ocorreria, 

trazendo consequências desfavoráveis para esta. O Poder Público deve agir com boa-fé, não 

podendo, em consequência da modificação de seu entendimento acerca de determinada 

situação ou relação jurídica, impor aos administrados sanções ou desvantagens com efeitos ex 

tunc.106 

Heleno Taveira Torres que o artigo 100, inciso III, e o respectivo parágrafo único, do 

CTN, ao considerar as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas 

como normas complementares, podendo excluir eventuais penalidades, traz ao âmbito 

tributário o instituto da supressio, que consiste na impossibilidade do exercício de direitos ou 

prerrogativas contratuais em decorrência do transcurso do tempo associado à boa-fé. Desta 

forma, não poderia a Administração deixar de agir ao momento de aplicação do tributo para, 

anos mais tarde, alegar sua própria ineficiência ou erros na atuação administrativa, como 

motivo para o exercício de cobrança de multas e juros, em proteção à boa-fé.107 
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A proteção da boa-fé objetiva é fundamental no âmbito tributário, tendo em vista a 

repercussão social, econômica e financeira que uma mudança de entendimento da Fazenda 

Pública causará no patrimônio e na liberdade do contribuinte, pois, a proteção da confiança na 

conduta estatal é essencial para o planejamento de seu futuro.  

A Administração pode alterar sua orientação, mas desde que esse novo entendimento, 

se vier em prejuízo ao contribuinte, só poderá ser aplicado a situações. O Fisco não pode 

violar a boa-fé do administrado em situação estável, que teve reconhecido determinado direito 

com base em interpretação adotada anteriormente em caráter uniforme, uma vez que não é 

admissível que “tenha seus direitos flutuando ao sabor de interpretações jurídicas variáveis no 

tempo”.108 

As pessoas jurídicas que aderiram ao Refis I viram o programa como uma 

oportunidade de regularização fiscal, suspendendo a exigibilidade dos débitos pelo 

compromisso de recolher as parcelas em montante calculado sobre o faturamento da empresa 

e pelo cumprimento das demais condições previstas na lei específica. Ao adimplir por mais de 

dez anos em conformidade à legislação do programa, a boa-fé dos contribuintes – na relação 

constituída pelo ingresso no parcelamento – é inequívoca, pois apenas cumpriram o que 

tinham se obrigado em troca dos benefícios fiscais concedidos pela Lei nº 9.964/00. 

Desta forma, a exclusão por essa nova hipótese considerada pela Administração não 

considera o princípio da boa-fé objetiva que determina, em âmbito de direito público, a 

previsão legal como fonte de obrigação ao contribuinte. A Fazenda Pública não pode usar 

como justificava a proteção do interesse público ao surpreender a pessoa jurídica com a 

exigência de valor diverso ao determinado pela lei do Refis I, uma vez que deve considerar os 

interesses alheios pela boa-fé objetiva do contribuinte gerada pela confiança nos atos 

administrativos. 

Cabe ressaltar, como o fez a ministra Eliana Calmon em seu voto no REsp 1.242.772, 

que é inadmissível a exclusão sob o fundamento de pagamento irrisório somente dos 

contribuintes, de boa-fé, que adimpliram com as prestações em valor nos moldes da Lei nº 

9.964/00 e foram surpreendidos com a exigência de parcelas que não podiam suportar. Pois, 

as demais pessoas jurídicas, que recolhiam valor irrisório e em desconformidade com os 
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critérios estabelecidos pela lei, buscando apenas obter a aparência de cumprimento das 

obrigações, não estariam de boa-fé, sendo de rigor sua exclusão do parcelamento.109 

O respeito da boa-fé na relação entre Fisco e contribuinte constituída no Refis I é um 

requisito além da legalidade, pois, ao firmar um acordo, ainda que no caso tenha todos os seus 

termos já determinados em lei específica, a Fazenda Pública deve respeitar a conduta do 

contribuinte que cumpriu tais condições, na forma prevista na lei, em troca dos benefícios 

concedidos, sem a intenção de enganar o Fisco.  

Ademais, a própria Administração rateou a Lei nº 9.964/00, concordando com as 

exigências da lei em troca dos benefícios fiscais outorgados. Assim, concedida a oportunidade 

de regularização fiscal pelo parcelamento especial, não pode o contribuinte ser prejudicado 

por aderir ao programa do Refis I que, posteriormente analisado, não traria vantagens à 

Fazenda Pública, visto que esta tinha a responsabilidade em ponderar os termos legais antes 

de oferecer o Refis I aos contribuintes. 

Em proteção a garantias fundamentais, é exigível do Poder Público tratamento sem 

arbitrariedade e em sintonia com a boa-fé objetiva, devendo respeitar a confiança depositada 

pelo particular e não incorrer em contradição com a própria conduta (proibição do venire 

contra factum proprium).  

Desta forma, o ato de exclusão do Refis desconsiderou as expectativas de continuidade 

às pessoas jurídicas que estritamente cumpriram os termos da lei por mais de dez anos – visto 

que a inércia da Administração demonstrou sua aceitação pelos valores recolhidos neste 

período, violando a boa-fé objetiva na relação entre Fisco e contribuinte.  

  

                                                             
109 Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial nº 1.242.772/SC, Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 

10/12/2013, dj. 18/02/2014. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A relevância da discussão sobre a exclusão do Refis I pelo Fisco sob o fundamento de 

pagamento irrisório, assim como a admissão da arbitrariedade pelo Poder Judiciário, não se 

pauta apenas sobre o prejuízo arcado pela pessoa jurídica adimplente na rescisão do benefício 

fiscal outorgado, mas também pela quebra de confiança do contribuinte na relação jurídico-

tributária com o Estado, visto que muitos dos contribuintes excluídos do Refis I puderam 

optar pela transferência de seus débitos a programas de parcelamento mais recentes e, 

inclusive, com melhores condições na redução dos encargos. 

A mudança de entendimento da Administração sobre uma situação já estabilizada 

corrobora na ideia da falta de segurança jurídica existente no sistema tributário brasileiro, uma 

vez que o contribuinte não consegue prever a mudança de entendimento do Fisco sobre o 

pacto firmado com o mesmo, no caso, a própria lei de concessão do benefício fiscal, pois 

depositou confiança legítima no comportamento assumido anteriormente pela Fazenda 

Pública. 

Assim, permitir que o Poder Público tenha condutas contraditórias vai contra os 

princípios basilares do Estado Democrático de Direito, pois o arbítrio do Fisco é sobreposto à 

lei, à boa-fé objetiva, à proibição do venire contra factum proprium e aos próprios princípios 

da Administração Pública, como a legalidade e a moralidade. 

O contribuinte, ainda que conheça previamente e entenda os seus direitos e deveres 

contidos na legislação tributária, não tem confiabilidade e calculabilidade sobre o regime 

tributário, pois a arbitrariedade administrativa em questão que, inclusive, tem sido chancelada 

por grande parte do Poder Judiciário, demonstra a absoluta supremacia dos interesses da 

Administração Pública em face dos direitos individuais dos administrados, impedindo estes de 

planejarem e organizarem suas condutas por não saber se o que, no presente, interpretam da 

lei não será entendido de forma diversa no futuro, por mero arbítrio e conveniência do Fisco, 

através de portarias, regulamentos e demais atos proteiformes.  

Contudo, ao contribuinte não há alternativa senão confiar nos atos administrativos, 

uma vez que desfrutam de situação mais frágil em face da Fazenda Pública que, em posição 

soberana por argumentar a defesa do interesse público, não tem confiança a proteger. 

A relação assimétrica entre Fisco e contribuinte, com base na inerente verticalidade e 

da presunção de legitimidade e da legalidade dos atos administrativos, decorre da prevalência 
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dos interesses arrecadatórios da Fazenda Pública, que por diversas vezes desconsidera a boa-

fé e a confiança depositadas pelo contribuinte quando a relação não é mais conveniente e 

oportuna ao Estado.  

A defesa da segurança jurídica é fundamental para o desenvolvimento do país. A 

incerteza e a instabilidade tributária, assim como a pesada carga tributária e as demais 

despesas inerentes ao risco da atividade empresarial, constituem um obstáculo à realização de 

negócios e à recepção de investimentos, pois não há confiança legítima num Estado que age 

por mero arbítrio, não há adequada proteção à segurança jurídica. 

A segurança jurídica no âmbito tributário deve ser mais elevada que em outros ramos, 

uma vez que o direito tributário restringe direitos fundamentais, como a propriedade e a 

liberdade, sendo necessária uma maior proteção proporcional a tais restrições. A segurança 

jurídico-tributária deve ser garantida para que os contribuintes possam ter um elevado grau de 

cognoscibilidade, confiabilidade e calculabilidade jurídica, permitindo a previsão dos atos 

estatais e, assim, o planejamento de seu futuro, sem qualquer surpresa ou arbitrariedade pelo 

Poder Público. 

A supremacia do interesse público não pode ser absoluta em face dos direitos 

individuais do contribuinte, justificando uma exigência fiscal arbitrária, pois o interesse 

público abrange os interesses públicos da sociedade, os interesses privados e de grupo. A 

restrição de interesse privado em razão de interesse público deve ser ponderada, respeitando 

os princípios explícitos e implícitos da Constituição Federal. 

O interesse arrecadatório do Fisco faz parte do interesse público, mas não é 

equivalente, pois o interesse da Fazenda Pública em arrecadar não pode, por si só, restringir 

direitos individuais dos contribuintes, constitucionalmente previstos. 

O princípio da supremacia do interesse público é, por muitas vezes, utilizado como 

justificativa à violação da lei, da boa-fé e da confiança, como no caso do Refis I analisado 

neste trabalho. O Fisco, com o consentimento do Poder Judiciário, sobrepõe o interesse 

público contra a segurança jurídica, contudo, a proteção de direitos individuais dos 

contribuintes se insere no interesse público, o que impede o uso de tal fundamento para 

restrição desses direitos.  

O Poder Judiciário, como órgão independente dos demais poderes, deve controlar os 

atos administrativos por meio da ponderação dos interesses do particular e do Poder Público, 
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devendo fundamentar a limitação de um direito para a prevalência de outro e não apenas 

restringir o interesse privado ao considerar a supremacia do interesse público como absoluta, 

uma vez que a proteção aos direitos individuais dos contribuintes se insere no próprio 

interesse público, que exige implementação e garantia de segurança jurídica.  

Assim, a exclusão do Refis I sob o fundamento de pagamento irrisório viola as 

garantias fundamentais do contribuinte, dando preferência não ao interesse público da 

sociedade, e sim aos interesses arrecadatórios do Fisco ao ignorar os princípios da legalidade 

e da segurança jurídica, que proíbem a conduta arbitrária pelo Estado. 

Ademais, a lei autorizadora não em seu rol de modalidades de exclusão do programa o 

pagamento irrisório e nem a autoridade fazendária demonstrou nos processos já analisados 

pelo Judiciário a conduta fraudulenta do contribuinte que pudesse ensejar uma medida mais 

rigorosa da tutela jurisdicional do Estado. 

Não se pode permitir que o contribuinte seja excluído do programa de parcelamento 

extraordinário por fazer os pagamentos em conformidade com os critérios pré-determinados 

na lei concessiva do benefício. Isso pois, a penalidade só pode ser aplicada se verificada a má-

conduta do contribuinte nos ditames igualmente pré-estabelecidos em lei, tornando a suposta 

má-conduta em ilícito. Desse modo, se não existe ilícito, não se pode aplicar qualquer sanção. 

  



77 

 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Adriana. Dívida de empresa excluída do Paes é considerada prescrita. 2018. 

Disponível em: <https://www.ibet.com.br/divida-de-empresa-excluida-do-paes-e-

considerada-prescrita/>. Acesso em: 23 set. 2018. 

ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2011. 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. São Paulo: Malheiros, 2014.  

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 77, de 1999. Disponível em 

< 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1233038&filename

=Dossie+-PLP+77/1999> . Acesso em 08 abr. 2018. 

_______. Congresso. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 2.281, de 2015. Disponível 

em < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=642F588F28F34

294F48BAED741DE1731.proposicoesWebExterno1?codteor=1358648&filename=PL+2281/

2015>. Acesso em 03 nov. 2018. 

_______. Ministério da Fazenda. Trabalhos da Comissão Especial do Código Tributário 

Nacional.  

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: 

Malheiros, 2015.  

CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009.  

_________________________. O Princípio da Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 

1993. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: 

Forense, 2016.  

COÊLHO, Sacha Calmon (coord.). Segurança Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 2013.  

CREPALDI, Silvio. Planejamento Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

DERZI, Misabel Abreu Machado. Boa-fé Objetiva no Direito Tributário. Princípio ou 

Cláusula Geral? Revista da Faculdade de Direito Milton Campos, v. 12, Nova Lima, 2005.  

DEXHEIMER, Vanessa Grazziotin. Parcelamento tributário: entre vontade e legalidade. 

São Paulo: Quartier Latin, 2015.  

DI PIETRO, Maria Zanella. Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 123. 

Diário do Congresso Nacional, Brasília, 30 mar. 2000, ano LV, nº 008 , p. 04732. Disponível 

em: <https://legis.senado.leg.br/diarios/PublicacoesOficiais#>. Acesso em: 01 out. 2018. 



78 

 

DINIZ, Walney A.. O parcelamento de dívidas tributárias ou contratuais e suas cláusulas de 

confissão, desistência da ação e renúncia do direito de contestar o crédito – natureza e efeitos 

processuais. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 37, n. 145, p.225-239, jan./mar. 

2000. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/574>. Acesso em: 10 set. 

2018. 

JUNIOR, KFOURI, Anis. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2015.  

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015. 

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Manual de direito tributário. 9 ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2017.  

MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e judicial). São 

Paulo: Dialética, 2015.  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1995,  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2010.  

MELO, José Eduardo Soares de. Curso de Direito Tributário. 10. ed. São Paulo: Dialética, 

2012. 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV – Direitos Fundamentais. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2000.  

POLONI, Antonio Sebastião. Denúncia espontânea em direito tributário: doutrina, 

jurisprudência, legislação e prática. Campinas: Aga Juris Editora, 2000. 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. Parecer nº 1206, de 21 de maio de 

2013. Disponível em: 

<http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/12062013>. 

_______________________________________________. Parecer nº 496, de 18 de março de 

2009. Disponível em: 

<http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/arquivos/2011/Parecer%20CDA%20496-

2009.pdf/view> 

ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questões atuais do direito tributário. São 

Paulo: Dialética, 2002.  

SABBAG, Eduardo Moraes. Direito Tributário Essencial. Rio de Janeiro: Método, 2017.  

SANTI, Eurico de. A prescrição do direito de ação com a rescisão do parcelamento. 

2014. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-mai-08/eurico-santi-prescricao-

direito-acao-rescisao-parcelamento>. Acesso em: 25 set. 2018. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2017.  

SEGUNDO, MACHADO, Hugo de Brito. Manual de Direito Tributário. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Atlas, 2017. 



79 

 

TAVARES, Gustavo Perez. Insegurança jurídico-tributária no Poder Judiciário. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2018.  

TILKIAN, Guilherme. O princípio da confiança legítima sob a perspectiva das práticas 

reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas em matéria tributária. 

2014. 162 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito Econômico-financeiro, Universidade 

de São Paulo, São Paulo, 2014. 

TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica – 

Metódica da segurança jurídica do sistema constitucional tributário. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011.  

WORLD BANK GROUP (Washington, DC). Economy Profile of Brazil: Doing Business 

2018. 2017. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28655>. 

Acesso em: 05 set. 2018. 

YAMASHITA, Douglas. Direito Tributário: Uma Visão Sistemática. São Paulo: Atlas, 

2014.  

 


