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1. Objetivo e tramitação da proposta 
 
O projeto estabelece critérios para a concessão de anistia, remissão, transação, abatimento de 
juros de mora ou parcelamentos especiais. 
 
Para a concessão de parcelamentos especiais devem ser observados os seguintes critérios: 
a) Não poderá beneficiar credor com lançamentos tributários constituídos há menos de 5 anos; 
b) Não poderá beneficiar o sujeito passivo quanto a lançamentos tributários nos quais sejam 
apontados fatos cometidos com dolo, fraude, conluio ou simulação, bem como tipificados como 
crimes contra a ordem tributária ou apropriação indébita, ou a outro ilícito penal relacionado; 
c) Não poderá beneficiar empresas com faturamento anual superior a R$ 4 milhões e que tenham 
distribuído lucros ou dividendos aos sócios no 3 últimos anos-calendários anteriores à edição da lei 
que instituir o benefício; 
d) Não poderão aderir ao parcelamento especial, empresas ou pessoas físicas que tenham sido 
incluídas em parcelamentos especiais nos 5 anos anteriores; 
e) A concessão deve ser precedida de parecer favorável da administração tributária quanto aos 
efeitos para a arrecadação tributária atual e futura. 
 
Semestralmente, a administração tributária deverá promover audiências públicas para discutir os 
benefícios fiscais e as desonerações vigentes e divulgará, anualmente, parecer indicando seus 
custos e eventuais vantagens, indicando quais benefícios devem ser mantidos ou revistos. O 
parecer deverá ser acatado no conteúdo do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e nas 
propostas de orçamento. 
 
O projeto encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos, sob relatoria do senador Paulo Paim 
(PT/RS), que apresentou parecer favorável com uma emenda, que determina que o parecer da 
administração tributária, citado acima, deve ser considerado, e não mais acatado, no conteúdo do 
projeto de lei de diretrizes orçamentárias e nas propostas de orçamento. Após apreciada na CAE a 
matéria segue para o Plenário. 
 
2. Nossa Posição – DIVERGENTE 
 

A tentativa de pré-definir os termos de eventuais regimes especiais de regularização vai 
contra a própria natureza desses regimes, que são de uso extraordinário e se justificam em 
condições especiais. Não parece razoável buscar uma predefinição de regimes que 
precisam de flexibilidade para se adequarem à conjuntura de sua aplicação. 
 
Essas concessões dependem de aprovação pelo Poder Legislativo e sanção pelo presidente da 
República. Ou seja, já existe um processo formal de validação dos termos que disciplinam os 
regimes de regularização fiscal dos contribuintes, cujo fluxo permite o estabelecimento de 
eventuais restrições/condicionantes, sem comprometer o objetivo dessa medida. 
 



 

Além disso, a proposição considera erroneamente a "transação" como uma forma de benefício a 
ser limitado. De acordo com o CTN, transação não é benefício, mas uma forma de terminar litígio 
por concessões mútuas. Não há sentido na limitação proposta, dado que a transação é um 
instrumento legítimo para encerrar litígios, que via de regra são negativos tanto para o polo ativo 
quanto para o polo passivo da discussão administrativa ou judicial. 
 
Outro aspecto negativo do projeto é a diferenciação arbitrária entre contribuintes que podem ou 
não ser elegíveis aos regimes especiais. O projeto institui que não poderá se beneficiar a empresa 
que tenha faturamento anual superior a R$ 4 milhões e tenha distribuído lucros ou dividendos a 
sócios nos três anos anteriores. 
 
Tais restrições não se justificam, quando observamos os motivos pelos quais as empresas 
precisam recorrer a regimes especiais de regularização tributária. Há fatores excepcionais, como, 
por exemplo, recessões econômicas que fazem com que um grande número de empresas não 
consiga pagar seus tributos correntes, e isso independe do perfil do contribuinte (porte, distribuição 
de lucros e dividendos, vigência dos débitos etc.). 
 
A existência de ciclos econômicos de baixa ou mesmo recessões e sua relação com o aumento do 
grau de inadimplência também não é levada em consideração ao se estabelecer limitação para 
tributos lançados há mais de cinco anos e restrição de adesão a um parcelamento especial por 
empresas ou pessoas físicas que tenham sido incluídas em parcelamentos especiais nos cinco 
anos anteriores. 
 
De modo geral, o projeto de lei complementar não parece levar em consideração que os 
parcelamentos especiais podem ser um instrumento importante de normalização da situação fiscal 
das empresas, contribuindo para uma recuperação e/ou maior intensidade do crescimento 
econômico do país. Além disso, os parcelamentos possibilitam um aumento temporário na 
arrecadação do Governo, o que pode ser importante em um contexto de dificuldades nas contas 
públicas. 

 
3. Fundamentação 
 
Primeiramente existe erro conceitual, qual seja, o de colocar a "transação" como forma de benefício 
a ser limitado. De acordo com o CTN, transação não é benefício, mas uma forma de terminar litígio 
por concessões mútuas. Não há sentido na limitação proposta, dado que a transação é um 
instrumento legítimo para encerrar litígios, que via de regra são negativos tanto para o polo ativo 
quanto para o polo passivo da discussão administrativa ou judicial. 
 
Além disso, cabe destacar que todas as figuras que se pretende vedar - concessão de anistia, 
remissão, transação, abatimento de juros de mora ou parcelamentos especiais - dependem de lei 
formal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo chefe do Executivo. Ou seja, já existe um 
processo formal de validação dos termos que disciplinam os regimes de regularização fiscal dos 
contribuintes, cujo fluxo permite o estabelecimento de eventuais restrições/condicionantes, sem 
comprometer o objetivo dessa medida. Assim, a restrição posta no projeto engessa a relação entre 
a Administração Tributária e o contribuinte, desconsiderando que em momentos futuros, as 
concessões desses institutos sejam essenciais.  
 
A tentativa de pré-definir os termos de eventuais regimes especiais de regularização vai contra a 
própria natureza desses regimes, que são de uso extraordinário e se justificam em condições 
especiais. Não parece razoável buscar uma predefinição de regimes que precisam de flexibilidade 
para se adequarem à conjuntura de sua aplicação. 
 
Não se pode pretender que hoje se tenha ciência de todas as variáveis do futuro, de todas as 
necessidades e escolhas que tenham que ser feitas. Qualquer exame mínimo do nosso 



 

ordenamento jurídico mostra que se a situação se impõe, até mesmo a Constituição é modificada. 
O expressivo número de emendas constitucionais aprovadas -101 em 31 anos - é prova evidente 
do dinamismo das relações humanas que impactam no ordenamento jurídico. A média é de mais 
de uma emenda a cada quadrimestre. Nesse contexto, cabe destacar que a norma essencialmente 
restritiva tem o condão de potencializar seus efeitos mais negativos. 
 
A experiência recente também mostra que os parcelamentos especiais, em sua grande maioria, 
decorrem, também, da necessidade do Estado de fazer caixa. São instrumentos para buscar 
arrecadação. Não parece razoável supor que a necessidade de caixa deixará de existir. Não 
havendo recursos, a solução é cortar despesas, mas isto tem amarras jurídicas relevantes e efeitos 
sociais e políticos não desprezíveis, como se tem visto notadamente nos Estados em pior situação 
fiscal. Sem recursos e sem cortar despesas o resultado é o desenquadramento dos parâmetros de 
responsabilidade fiscal, do que resultam efeitos políticos e econômicos relevantes, como também 
se viu nos anos recentes.  
 
Outro aspecto negativo do projeto é a diferenciação arbitrária entre contribuintes que podem ou 
não ser elegíveis aos regimes especiais. O projeto institui que não poderá se beneficiar a empresa 
que tenha faturamento anual superior a R$ 4 milhões e tenha distribuído lucros ou dividendos a 
sócios nos três anos anteriores. 
 
Tais restrições não se justificam, quando observamos os motivos pelos quais as empresas 
precisam recorrer a regimes especiais de regularização tributária. Há fatores excepcionais, como, 
por exemplo, recessões econômicas que fazem com que um grande número de empresas não 
consiga pagar seus tributos correntes, e isso independe do perfil do contribuinte (porte, distribuição 
de lucros e dividendos, vigência dos débitos etc.). 
 
A existência de ciclos econômicos de baixa ou mesmo recessões e sua relação com o aumento do 
grau de inadimplência também não é levada em consideração ao se estabelecer limitação para 
tributos lançados há mais de cinco anos e restrição de adesão a um parcelamento especial por 
empresas ou pessoas físicas que tenham sido incluídas em parcelamentos especiais nos cinco 
anos anteriores. 
 
É preciso lembrar que o sistema tributário brasileiro é dos mais complexos do mundo, a 
litigiosidade é das mais elevadas e "segurança jurídica" é mais uma aspiração do que uma 
realidade. Neste cenário, não raro se faz necessário realizar correções, das quais anistia e 
parcelamentos especiais são mecanismos próprios.  
 
A proposição é igualmente negativa ao delimitar o que seja o bem comum. O bem comum resulta 
também da iniciativa privada funcionando, das empresas gerando emprego, produtos, serviços de 
qualidade, e gerando renda adequada para remunerar o capital e o não-trabalho - todo o sistema 
de pensões complementares. Esse sistema harmonizado permite a adequada arrecadação de 
tributos e formação de caixa para o Estado. 
 
Mesmo quando uma empresa erra, mesmo quando há atuação temerária de seus dirigentes, o 
Ordenamento reconhece a relevância de garantir o funcionamento da empresa (e não do 
empresário), como se verifica por exemplo na Lei de Recuperação das Empresas.     
 
A decisão, portanto, quanto à conveniência ou não de cada benefício fiscal, bem como de, 
mediante lei, conceder ou revogar qualquer isenção, cabe ao Legislativo e não ao Poder Executivo. 
 
4. CONCLUSÃO 
 

Pelas razões expostas, sugere-se a rejeição do PLS 425/2017. 


