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Resumo

Este  trabalho  visa  a  analisar  a  possibilidade  de  matéria  de  direito

tributário ser submetida ao juízo arbitral, para fins de resolução de controvérsias entre

contribuintes e o fisco. Com efeito, será, para tanto, analisada a natureza jurídica do

instituto da arbitragem, bem como suas consequências, vantagens e óbices, na esfera

tributária. O trabalho se iniciará com uma análise histórica da inserção do instituto da

arbitragem no cenário jurídico brasileiro. Em seguida, será feita uma análise evolutiva,

no direito pátrio, acerca da possibilidade de o ente público submeter-se ao juízo arbitral,

com  destaque  para  a  análise  dos  requisitos  da  arbitragem  subjetiva  e  objetiva.

Posteriormente,  delimitar-se-á  o  trabalho  na  seara  do  direito  tributário,  e  aqui  será

analisada a viabilidade de submissão de matéria tributária ao juízo arbitral, sob o prisma

dos princípios de direito público, constitucional, administrativo e tributário, corolários

do tema. Em seguida, será feita uma análise da controvérsia relacionada à necessidade

de  edição  de  lei  ordinária  e/ou  complementar  para  regulamentar  a  arbitragem  em

matéria fiscal, e, por fim, será analisado o projeto de lei 5082/2009, que discorre sobre a

matéria. O trabalho apresentará, em seu decurso, divergências doutrinárias a respeito da

possibilidade  da  submissão  da  matéria  tributária  ao  juízo  arbitral,  bem  como  as

condições necessárias para tanto no atual cenário do direito tributário brasileiro. 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Direito Tributário. Arbitragem. Administração

Pública.  Princípios  Constitucionais.  Legalidade.  Impessoalidade.  Moralidade.

Publicidade. Eficiência. Supremacia do Interesse Público. Indisponibilidade do Interesse

Público. Projeto de Lei nº 5082/2009. 
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 INTRODUÇÃO:

O presente estudo se insere na área do Direito Processual Civil e Direito

Tributário, adotando como enfoque principal a temática relativa à possibilidade e óbices

do juízo arbitral em matéria tributária e as problematizações dela decorrentes.  Trata-se,

portanto, da realização de uma análise crítica sobre a interseção entre a arbitragem e o

direito tributário, trazendo uma discussão que atualmente encontra-se inerte, de extrema

importância no judiciário brasileiro.

Apesar de o cerne deste ensaio orbitar em torno da problemática explanada,

faz-se necessária a análise de questões paralelas, a fim de possibilitar uma adequada

compreensão do tema abordado no presente estudo. Por essa razão, inicia-se o primeiro

capítulo  com uma apresentação  introdutória  acerca  do  conceito,  natureza  jurídica  e

histórico do instituto da arbitragem no Brasil, bem como a maneira como é utilizada,

servindo de instrumento de acesso à justiça. 

No  segundo  capítulo,  passa-se  à  análise  da  problemática  que  envolve  a

Arbitragem e Administração Pública. Reflete-se aqui sobre a possibilidade de o ente

público submeter-se a procedimento arbitral. Para tanto, serão observados os princípios

constitucionais da administração pública, discorridos na constituição pátria, sendo eles a

legalidade,  imparcialidade,  moralidade,  publicidade  e  eficiência,  bem  como  a

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado  e  a  indisponibilidade  do  interesse

público.

Destarte, embora não seja o cerne do trabalho, este tópico é de fundamental

importância para a posterior análise da viabilidade do uso da arbitragem em questões

que envolvem a Fazenda Pública, uma vez que tem por base alguns pontos em comum. 

A  esta  altura,  são  apresentadas  correntes  doutrinárias  conflitantes,

ressaltando  a  polêmica  que  gravita  em  torno  da  aceitação  da  submissão  da

administração pública ao juízo arbitral. Finaliza-se a exposição da controvérsia com a

reprodução de entendimento jurisprudencial recente, e alteração da lei da arbitragem

acerca da matéria.  

Após  o  estudo  da  ideia  geral  a  respeito  da  arbitragem,  buscaremos,  no

terceiro capítulo,  adentrar  na  esfera tributária,  cerne do trabalho,  a  fim de observar

viabilidade da aplicação desse mecanismo em matéria tributária.  Nesse sentido,  será
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analisada  a  viabilidade  da  arbitragem  tributária  sobretudo  diante  dos  princípios  da

legalidade  e  da  tipicidade  fechada,  da  isonomia,  da  capacidade  contributiva,  da

eficiência e da indisponibilidade do crédito tributário em consonância com a suposta

vedação dada pela LC 101/2000, ao que se designou “renúncia fiscal”.

Por fim, no quarto capítulo, será analisado o conteúdo legislativo pertinente

ao tema. Com efeito, será analisada, a princípio, a necessidade de lei complementar em

matéria tributária para dispor a respeito da extinção do crédito tributário por meio da

arbitragem. 

Em seguida, será feita uma análise do projeto de lei nº 5082/2009, traçando-

se observações críticas a respeito de violações a princípios constitucionais, bem como a

respeito de interesses políticos e econômicos ali camuflados.
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1.Arbitragem: conceito e natureza jurídica

1.1 Apresentação

A arbitragem “é um dos meios mais antigos para composição de conflitos

pela heterocomposição, ou seja, a solução do por um terceiro imparcial.”1 Trata-se de

uma  modalidade  de  resolução  de  litígios  que  envolvem  direitos  patrimoniais

disponíveis,  isto  é,  aqueles  em  que  as  partes  podem  gozar,  dispor  e  transacionar

livremente, de acordo com a sua vontade. 

De acordo com Fredie Didier2,

                                             a arbitragem é a técnica de solução de conflitos mediante a qual os
conflitantes buscam em uma terceira pessoa, de sua confiança, uma solução
amigável e imparcial (porque não feitas pelas partes diretamente) de litígio,
sendo, portanto uma heterocomposição.  

“A relativa rigidez das leis e a necessidade de uma maior flexibilidade no

direito dos negócios encorajaram as partes a recorrer à arbitragem, que pode aplicar um

direito  flexível,  devendo  ser  eficaz.”3.Com  efeito,  a  arbitragem  corresponde  a  um

equivalente jurisdicional, configurando-se como  uma alternativa célere e confiável de

resolução  de  conflitos,  que  contribui  para  desafogar  o  judiciário  e  deformalizar  as

controvérsias. Nesse sentido discorre Marinone Arenhart4:

a arbitragem pode representar caminho para soluções mais adequadas para
muitas situações concretas de litígio. Com efeito, o fato de que o arbitro pode
ser qualquer pessoa de outra área,  que não a jurídica, pode contribuir para
que se obtenha decisão mais adequada com maior precisão. Realmente, em
temas que exigem conhecimento específico em determinada área,  será em
regra  muito  mais  apropriada  uma  decisão  proferida  por  um  especialista
naquele  campo  do  conhecimento  do  que  por  um juiz  que,  ainda  quando
auxiliado por um perito, não detém conhecimento aprofundado a respeito do
tema, ou não conhece as particularidades e práticas de determinadas situações
concretas.

É,  portanto,  a  arbitragem  um  meio  de  acesso  à  justiça,  uma  vez  que

possibilita à sociedade a busca por uma forma mais célere e efetiva de ter acesso a um

ordenamento jurídico justo, sem a necessidade de enveredar na esfera judicial.

1 SCAVONE JR., Luiz Antônio. Manual de Arbitragem: mediação e conciliação. Rio de Janeiro: 
Forense.7. ed. 2016. p. 1.

2 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. -17ª ed. 2015. p. 169.

3 WALD, Arnold. Revista de Arbitragem e Mediação. vol. 32/2012. Jan - Mar / 2012. p. 81 - 99. 
Doutrinas Essenciais Arbitragem e Mediação. vol. 1/2014. | Set / 2014. p. 703 – 722. DTR\2012\2295. p. 
5.

4 MARINONI; Arenhart. Curso de Processo Civil – V. 7. ed. 2008. p.777.
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Cumpre destacar, de maneira essencial, que, de acordo com a previsão legal,

art. 1º da Lei 9.307/965 - Lei de arbitragem -, apenas direitos patrimoniais disponíveis

podem  ser  objeto  de  arbitragem,  ficando,  portanto,  de  fora,  tanto  os  direitos  não-

patrimoniais como os patrimoniais não-disponíveis. 

Alguns  doutrinadores,  no  entanto,  entendem  que  determinados  direitos

indisponíveis podem ser objetos de arbitragem, desde que gerem efeitos disponíveis.

Nesse sentido,  observa-se,  por  exemplo,  o  direito  ao  alimento.  Ora,  em que pese o

direito  ao  alimento  seja  um  direito  indisponível,  no  sentido  de  que  não  pode  ser

renunciado,  a  quantificação  e  a  forma  de  prestá-lo  é  perfeitamente  disponível,  e,

inclusive, são frequentemente objeto de transação judicial.6 

Outro  aspecto  relevante  da  arbitragem,  é  o  de  que  esta  não  pode  ser

autorizada nos casos de conflitos que exigem a intervenção do Ministério Público como

fiscal da lei. De fato, não seria lícito subtrair sua participação nos casos em que a lei

determina  expressamente  a  sua  participação  para  resolvê-los  por  meio  de  um

procedimento paralelo, burlando-se a intenção do legislador. 

Ademais,  destaca-se  outras  características  da  arbitragem  no  direito

brasileiro, como a possibilidade de escolha da norma de direito material a ser aplicada,

isto  é,  as  partes  podem convencionar  qual  a  regra  a  ser  aplicável,  bem como se  o

julgamento ocorrerá com base nos princípios gerais do direito, costumes e usos e nas

regras internacionais do comércio (art. 2º, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.307/96).

Poderão sujeitar-se à arbitragem apenas as pessoas capazes; observa-se que

não se trata  de capacidade  processual,  mas sim de capacidade  civil  plena -  pessoas

naturais e pessoas jurídicas regularmente constituídas -. Quanto ao árbitro, dois são os

requisitos exigidos pela lei: ser pessoa jurídica e de fato. A saber, os árbitros possuem o

status de juiz de direito e de fato, sendo equiparados a servidores públicos para fins

penais. 

Quanto  à  sentença  arbitral,  frisa-se que está  não precisa ser homologada

judicialmente, produzindo, portanto, efeitos imediatos. A possibilidade controle judicial

restringe-se apenas à validade  da sentença,  não alcançando o seu mérito.  A decisão

5 BRASIL. Lei 9.307/96, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF.- Seção 1 - 24/9/1996. p. 18897.

6 CARMONA, Carlos Alberto Apud  MARINONI; Arenhart. p. 181.
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material fica, portanto, imutável pela coisa julgada material.

A opção pela resolução de litígios pela via arbitral é realizada através de um

acordo  comum  entre  as  partes,  chamado  pela  lei  de  arbitragem  de  convenção  de

arbitragem.  Com efeito,  esta  é  realizada  através  da  cláusula  compromissória  ou  do

compromisso  arbitral.  A  primeira  refere-se  a  litígios  futuros  e  deve  estar  sempre

inserida por escrito no contrato ou aderindo-lhe.  Já o compromisso arbitral  regula o

presente, pois pressupõe a existência de litígio. Por sua vez, no compromisso arbitral

que se estipulam todos os elementos necessários à constituição e desenvolvimento da

arbitragem. O compromisso pode ser judicial ou extrajudicial, neste caso podendo ser

realizado  por  escrito  particular,  desde  que  assinado  por  duas  testemunhas,  ou  por

instrumento público.7 

Cumpre ainda destacar que não se admite a arbitragem em matéria penal.

Em  matéria  trabalhista  é  admitida,  em  nível  constitucional,  desde  a  emenda

constitucional nº 45, de 2004 (art. 114, parágrafo 1º e 2º da CF).  

No cenário mundial, a arbitragem existe desde os povos antigos. De acordo

com Jacob Dolinger, “a arbitragem já esteve presente entre os hebreus na antiguidade,

descrita no pentateuco, que relata conflitos decididos por árbitros, a exemplo daquele

entre Jacó e Jaboão.”8

 A arbitragem também esteve presente em Roma, alcançando ainda a Grécia

antiga  até  alcançar  a  era  contemporânea.  De  acordo  com.  Cintra,  Dinamarco  e

Grinover9,  a arbitragem  é  uma espécie de heterocomposição, que, historicamente, era

atribuída aos sacerdotes ou anciãos, ipsis litteris: assim, fazendo uma breve analogia

histórica, essa interferência, em geral, era confiada aos sacerdotes, cujas ligações com as

divindades garantiam soluções acertadas, de acordo com a vontade dos deuses, ou aos

anciões, que conheciam os costumes do grupo social integrado pelos interessados. 

A  saber,  em  Roma,  a  arbitragem  se  evidenciava  nas  duas  formas  do

processo  romano  agrupadas  na  ordo  judiciorum  privatorum:  o  processo  das  legis

actiones e  o  processo  das  per  formulas.  Sobre  o tema  dispõe  Sálvio  de Figueiredo

7 MARINONI; Arenhart.  Op. Cit. p. 783 e 784
8 DOLINGER, Jacob Apud Ayoub, Luiz Roberto. Arbitragem: o acesso à justiça e a efetividade do 
processo – uma nova proposta. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2005. P. 23.
9 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria geral do processo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. P. 21
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Teixeira10:

Historicamente,  a  arbitragem se evidenciava  nas  duas formas do processo
romano  agrupadas  na  ordo  judiciorum  privatorum:  o  processo  das  legis
actiones e o processo das per formulas. Em ambas as espécies, que vão desde
as origens históricas de Roma, sob a Realiza (754 a.C.) ao surgimento da
cognitio  extraordinária sob Diocleciano (século II d.C.), o mesmo esquema
procedimental arrimava o processo romano: a figura do pretor, preparando a
ação,  primeiro  mediante  o  enquadramento  na  ação  da  lei  e,  depois,
acrescentando a elaboração  da fórmula,  como se vê na exemplificação  de
Gaio, e, em seguida, o julgamento por um iudex ou arbiter, que não integrava
o corpo funcional romano, mas era simples particular idôneo, incumbido de
julgar,  como ocorreu  com Quintiliano,  gramático  de  profissão e  inúmeras
vezes  nomeado  arbiter,  tanto  que  veio  a  contar,  em  obra  clássica,  as
experiências do ofício.

Outrossim,  também  na  Idade  Média,  encontram-se  diversos  registros  de

casos de arbitragem, tendo em especial destaque o surgimento da modalidade comercial,

preferida entre os comerciantes, por ser mais rápida eficiente que os tribunais oficiais.11

Ainda  no  plano  internacional,  importa  apontar  os  principais  centros

arbitrais, quais sejam a Corte de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, a

Associação Americana  de Arbitragem e a  Convenção Interamericana  de Arbitragem

comercial. Com efeito, no cenário internacional, o mecanismo de arbitragem é bastante

usado como meio de dirimir conflitos entre pessoas domiciliadas em países diferentes

ou conflitos que envolvem elemento estrangeiro, a exemplo de contratos internacionais.

 No  cenário  nacional,  as  disposições  gerais  sobre  a  arbitragem  estão

dispostas na Lei 9.307/96. Ademais, podem ainda ser apontados a Constituição pátria e

o Código de Processo Civil como diplomadas que preveem o mecanismo arbitral.

1.2 Natureza jurídica do Procedimento Arbitral

Muito se tem debatido sobre a natureza jurídica do procedimento arbitral e

sua natureza jurisdicional ou não, e, consequentemente, se discute a possibilidade ou

não  de  o  arbitro  conceder  medidas  de  urgência,  tais  como  tutelas  cautelar  e

antecipatória. Analisar-se-á aqui os diferentes pontos de vista sobre o tema, sobretudo o

do Marinoni e Fredie Didier, que, em suas obras, abordam com relevância o assunto,

defendendo pontos de vistas diferentes. 

10 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo Apud “A arbitragem no Sistema Jurídico Brasileiro”, trabalho 
apresentado na obra coletiva “A Arbitragem na Era da Globalização”, coordenação de José Maria Rossini 
Garcez, Forense, pág. 25.
11 NETO, Francisco Maia. Arbitragem: a solução extrajudicial de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey. 2. 
Ed. 2008. p. 6. 
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Com efeito, importa destacar o conceito de jurisdição, para posteriormente

se analisar a possibilidade de enquadrar a atividade arbitral  no conceito de atividade

jurisdicional. 

De acordo com Allorio12, 

                                              a essência de jurisdição está no instituto da coisa julgada. Assim, o poder de
declarar  o  direito  (coisa  julgada)  é  a  nota  fundamental  da  atividade
jurisdicional.:  a forma do processo declaratório aliado à coisa julgada que
última esta atividade é a representação nodal da função jurisdicional.

Para Carnelutti13, a jurisdição é a atividade do Estado responsável pela justa

composição da lide. 

Já para Chiovenda14, a jurisdição representa 

                                              a função do Estado que tem como escopo a atuação da vontade concreta da
lei por meio da substituição, pela atividade dos órgãos públicos, da atividade
de particulares ou de outros órgãos públicos, já no firmar da existência da
vontade da lei, já no torna-la praticamente efetiva. 

Com efeito, com base nesses conceitos, Marinoni15 defende que a atividade

arbitral  não  possui  natureza  arbitral.  Destarte,  utilizando  o  primeiro  conceito  de

jurisdição  supracitado,  defende  que,  embora  a  sentença  arbitral  seja  dotada  de

estabilidade entre as partes, não é tão intensa quanto a coisa julgada, inclusive porque a

lei  de  arbitragem  autoriza  discussão  de  sentença  em  via  arbitral  dentro  de  certas

circunstâncias (arts. 31 e 33 da Lei 9.307/96). 

Pelo entendimento  do segundo conceito  supracitado,  Marinoni  defende a

não natureza jurisdicional da arbitragem alegando que a ideia de justiça discorrida por

Carnelutti se mostra como direito estatal, é o que o Estado diz que é justo e impõe de

forma definitiva, segundo as regras postas pela legislação estatal. Assim, também seria

essencial para a atividade jurisdicional a coisa julgada, entendida como sendo a última

palavra dada pelo estado a respeito da justiça aplicada no caso. Essa necessidade da

coisa julgada, portanto, recai na mesma situação do argumento anterior.

Por fim, com base no último conceito mencionado, defende que Chiovenda

caracteriza a jurisdição como típica atividade estatal, considerando que ela só é exercida

na medida em que faz atuar o direito positivo estatal. Destarte, não poderia a arbitragem

12 Allorio Apud MARINONI; Arenhart. Op.  Cit. p. 778.
13 CARNELUTTI, Francesco. Sistema de derecho processual civil. V. 1  p. 89. 
14 CHIOVENDA, Giuseppe. Insituições de direito processual civil. V.2. 1943. p. 11
15 Op. Cit. p.780.
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ser considerada uma atividade jurisdicional, uma vez que esta pode realizar-se conforme

a lei ou critério de equidade, sendo, inclusive, possível que as partes escolham as regras

de direito aplicáveis ao caso (art. 2º da Lei 9.307/96).

Por todo o exposto, Marinoni16 defende que 

                                              a atividade jurisdicional não pode, ao menos segundo as teorias de jurisdição
que  se  costuma  adotar  atualmente,  ser  tida  como  jurisdicional.  Isso,
obviamente,  não  retira  desta  atividade  a  sua  importância  ou  reduz  sua
utilidade.  Por outro  lado,  isso também não elimina a conclusão  de que a
arbitragem deve orientar-se por certos  princípios que informam também a
atividade jurisdicional, a exemplo do devido processo legal.  

Em  sua  linha  argumentativa,  levanta  também  o  argumento  de  que  a

jurisdição só pode ser exercida por pessoa devidamente investida na autoridade de juiz,

mediante concurso público (art. 91 da CF), sendo esse poder indelegável. 

Marinoni,  portanto,  defende  que  a  arbitragem  é  uma  manifestação  de

autonomia de vontade e a opção pelo árbitro implica renúncia à jusrisdição.17

Ainda  nessa  linha  de  pensamento,  Daniel  Mitidiero18 entende  que  a

arbitragem não é jurisdição, pois a validade de suas decisões pode ser controlada pelo

poder judiciário (outra estrutura que não aquela que lhe deu origem).

Por outro lado, refutando esse posicionamento, Fredie Didier19 entende que

a arbitragem não é um equivalente jurisdicional, mas sim propriamente uma jurisdição,

exercida por particulares, com autorização do Estado e como consequência do exercício

do direito fundamental de auto-regramento (autonomia privada).

Para ele, a escolha pela arbitragem não implica uma renúncia à jurisdição,

mas apenas a uma jurisdição exercida pelo Estado.20 Destarte, seria possível afirmar que

a jurisdição é monopólio do Estado, mas não seria correto dizer que há monopólio de

seu exercício,  uma vez que o estado brasileiro autoriza,  tanto pela lei  como a nível

constitucional (art. 144, parágrafo 1º e 2 da CF), o exercício da jurisdição por juízes

privados.  Destaca ainda o autor que,  ao escolher a arbitragem, o indivíduo não está

16 Op. Cit.p. 780.
17 MARINONI; Arenhart Apud DIDIER JR., Fredie. Cit. p. 172.
18 MITIDIERO, Daniel Francisco. Elementos para uma teoria contemporânea do processo civil 
brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 88. 
19 Op. Cit. 172. Também considerando a arbitragem como jurisdição, STJ.2• S.,CC n. 111230-DF, 
rei.Min.Nancy Andrighi, j.em 8.5.2013.
20 Idem. Ibidem. p. 172.
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abrindo  mão  das  garantias  processuais  básicas  e  indispensáveis,  porquanto  deva  o

árbitro respeitá-las, sob pena de invalidade de sua decisão. 

Ademais, entende que a decisão arbitral faz coisa julgada material, uma vez

que passado o prazo nonagesimal, disposto no art. 33, parágrafo 1º da Lei 9.307/96, a

coisa julgada se torna soberana.  Ora,  pelo conceito  de jurisdução dado por  Allorio,

segundo o qual a essência de jurisdição está no instituto da coisa julgada, observa-se

que seria plausível entender que a atividade arbitral também é jurisdicional, uma vez

que também faz coisa julgada.

Em face do argumento de que a jurisdição só pode ser exercida por pessoa

devidamente investida na autoridade de juiz, mediante concurso público (art. 91 da CF),

sendo  esse  poder  indelegável,  o  autor  defende  que  a  jurisdição  não  é  uma  função

específica do poder judiciário,  bem como que não ocorre uma delegação de poderes

para os árbitros, visto que eles não tomam do Estado o exercício da jurisdição pública,

mas apenas exercem um tipo de jurisdição privada,  autorizada pelo Estado. Aponta,

para tanto, como exemplo os ministros dos tribunais superiores que são investidos na

função jurisdicional, mas não por meio de concurso.

Em face do argumento de Daniel Mitidiero, Didier constata a existência de

uma tautologia, uma vez que a conclusão é a própria premissa (parte-se da ideia de que

o árbitro não é juiz para se chegar à conclusão de que não exerce atividade jurisdicional

– como o árbitro não é juiz, a sua decisão pode ser controlada por um juiz, então ele não

é  juiz).  Destarte,  se  se  partir  da  premissa  de  que  o  árbitro  exerce  jurisdição,  a

possibilidade de controle de validade de suas decisões por juízes estatais seria apenas

uma distribuição de competência funcional.

Em sua linha argumentativa, Didier aponta ainda para o art. 31, parágrafo 2º

da Lei 9.307/96, que assegura um juiz imparcial. Discorre ainda que o fato de o árbitro

não poder executar suas decisões não implica falta de jurisdição, mas recai na ideia de

incompetência funcional.  

Para o autor, portanto, a escolha pela arbitragem trata-se de uma autonomia

privada, direito potestativo fundamental decorrente do direito à liberdade. 

Ademais,  cumpre  destacar  o  posicionamento  de  Carlos  Eduardo  de
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Vasconcelos21,  segundo  o  qual  a  arbitragem possui  duas  naturezas  jurídicas  que  se

completam: a contratual e a jurisdicional. Para o autor, 

                                              pelo contrato as pessoas optam por se vincular a uma jurisdição privada,
sujeita, no entanto, a princípios de ordem pública, como os da independência,
da imparcialidade, do livre convencimento do árbitro, do contraditório e da
igualdade.  

1.3 História e evolução da arbitragem no Brasil

No Brasil, o procedimento arbitral vem passando por um processo de ampla

expansão, uma vez que se torna uma alternativa eminentemente importante frente ao

judiciário moroso e, por vezes, ineficaz. 

Embora  seja  aparentemente  um  Instituto  relativamente  novo  no  Brasil,

positivado apenas em 1996, o instituto da arbitragem esteve presente no Brasil desde a

época do Império. Com efeito, a Constituição de 1824 já dispunha os primeiros passos

da  arbitragem  no  Brasil,  haja  vista  a  existência  de  um  dispositivo  que  previa  a

possibilidade de escolha pelas partes de um juízes-árbitros para solucionarem litígios

que eventualmente surgissem. 

A Constituição de 1891 não previa a arbitragem entre pessoas provadas, mas

apenas para pacificar conflitos entre Estados Soberanos, havendo, portanto, um regresso

quanto a aplicação deste instituto no Brasil. A Constituição de 1934 voltou a aceitar o

instituto, entretanto, este foi mais uma vez negligenciado pelas seguidas constituições,

voltando apenas à tona na constituição de 1988, que prevê expressamente em seu art.

114,  parágrafo  1º.  Ademais,  cumpre destacar  que o atual  Código de Processo Civil

também  prevê  a  arbitragem,  sem  olvidar  ainda  a  própria  lei  de  arbitragem  já

mencionada. 

A respeito desse trajeto histórico sobre o Instituto da arbitragem no Brasil,

Delgado22 dispõe:

A doutrina brasileira identifica a presença da arbitragem em nosso sistema
jurídico  desde  a  época  em  que  o  País  estava  submetido  à  colonização
portuguesa. Em um ambiente puramente brasileiro, a arbitragem surgiu, pela
primeira vez, na  Constituição  do  Império,  de  22/03/1924  [sic],  em  seu

21 VASCONCELOS, Carlos Eduardo. Mediação de conflitos e práticas restaurativas. São Paulo: 
Método. 4. Ed. 2015. p.61.
22 DELGADO, José Augusto.  A arbitragem no Brasil  – evolução histórica e conceitual.  In: Âmbito
Jurídico,  Rio  Grande,  VI,  n.  15,  nov  2003.  Disponível  em:  <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4208>.  Acesso  em 09 de  abril
de 2017.

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4208
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4208
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art.  160, ao estabelecer que as partes podiam nomear juízes-árbitros para
solucionar litígios  cíveis  e  que  suas  decisões  seriam  executadas  sem
recurso,  se  as partes, no particular, assim, convencionassem.A  CF  de  24
de  fevereiro  de  1895  [sic],  a  primeira  Carta  Republicana,  não cuidou de
homenagear a arbitragem entre pessoas privadas. É certo que não deixou  de
incentivar  a  sua  prática  como  forma  útil  para  pacificar  conflito com
outros Estados soberanos.A Carta de 16 de julho de 1934 voltou a aceitar a
arbitragem,  assegurando à  União   competência   para   legislar   sobre   as
regras  disciplinadoras  do  referido instituto. A Constituição de 1937 não
valorizou essa entidade jurídica. A Carta Magna de 1946,  de  18  de  julho,
também  não  fez  qualquer  referência  à  arbitragem privada, tendo o mesmo
comportamento a Lei Maior de 1967.A  atual  CF,  de  05/10/88,  referiu-se
sobre  a  arbitragem  no  art.  4º,  §9º,  VII [sic], bem como no art. 114, §1º.

Ademais,  a  resolução  de  litígios  por  meio  da  arbitragem  já  havia  sido

prevista nas Ordenações portuguesas, vigentes no Brasil até o século XIX, no Código

Comercial de 1850 e no regulamento 737 que disciplinava os atos do comércio, bem

como já no código de processo civil de 1939. Ocorre que, em que pese a previsão nestes

diplomas, a arbitragem era raramente usada como forma de resolução de conflitos que

envolviam questões de direito privado e do comércio internacional. Nesta época, sua

ênfase se dava para a resolução de conflitos que envolviam matérias de delimitação de

fronteiras. Por esta razão, desde 1940, havia poucas decisões proferidas pelos tribunais

brasileiros em matéria de homologação de sentenças arbitrais estrangeiras.23  

A arbitragem ganhou força no Brasil, no entanto, apenas com o advento da

lei  de  arbitragem.  A partir  daí  a  arbitragem  passou  efetivamente  a  ser  estudada  e

utilizada  no  Brasil,  tendo  ainda  fortes  contribuições  dos  tribunais  superiores  que

estabeleceram precedentes importantes sobre temas controversos.

Não demorou para que fossem criadas instituições de mediação, conciliação

e arbitragem, que logo contaram com apoio dos tribunais federais e estaduais e seus

árbitros,  os  quais  vem flexibilizando o processo de reconhecimento  e  execução das

sentenças arbitrais e, em alguns casos, até estendendo as cláusulas compromissórias a

partes não signatárias.

No âmbito externo, a arbitragem internacional no Brasil tem experimentado

um contínuo crescimento desde a grande expansão da economia brasileira, que se deu

no contexto  do  processo  de  globalização.  Assim,  o  período  de  seu  crescimento  foi

iniciado nos anos 90, com o processo de abertura econômica implementada por meio de

uma redução de tarifas e barreiras comerciais, com estabilização monetária e um amplo

programa das tarifas e barreiras comerciais, bem como a delegação de serviços públicos

23 STRENGER, Irineu. Contratos internacionais do comércio. São Paulo: Ed. RT, 1986. p. 212-216.
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a agentes privados e as parcerias público-privadas.24.  Desde então, o Brasil tem sido

sede  de  arbitragens  CCI  (Câmara  de  Comercio  internacional),  bem  como  tem

participado através de indicações de inúmeros árbitros brasileiros em arbitragens CCI.
25.

Embora  crescendo  e  consolidando  cada  vez  mais  no  cenário  brasileiro,

existem ainda diversos alvos de debates doutrinários e jurisprudências a respeito de sua

utilização em determinadas situações concretas. Entre as diversas, será feita a seguir

uma leve abordagem sobre a problemática da viabilidade do uso da arbitragem pela

administração pública, para, em seguida, adentrarmos no cerne deste trabalho, qual seja

a análise da viabilidade da arbitragem em matéria tributária.

24 WALD, Arnold. Op. Cit. 
25 Idem. Ibidem.



2.Arbitragem  e  Administração  Pública:  é  possível  ente  público  submeter-se  a

procedimento arbitral?

 Em que pese o cerne do trabalho referir-se especificamente à análise da

viabilidade do uso da arbitragem em questões que envolve a Fazenda Pública, o tema

remanesce a análise geral à respeito da arbitragem e administração pública, uma vez que

tem por base alguns pontos em comum. 

Com efeito, a Possibilidade de um ente público submeter-se ao juízo arbitral

tem sido alvo de  debate  doutrinários  e  jurisprudenciais  no cenário brasileiro.  Nesse

cenário,  questiona-se a viabilidade desta  submissão ao em face do modelo criado e

incorporado ao direito pátrio pela Lei de Arbitragem -Lei 9307/1996-26, redigida à luz

da Lei- Modelo Uncitral -United Nations Comission Internacional Trade Law-.

Por sua vez,  a doutrina utiliza o termo “arbitrabilidade” para referir-se à

possibilidade de uma controvérsia ser solucionada pelo juízo arbitral,  isto é, sobre a

possibilidade de um determinado litígio ser resolvido pela via arbitral, seja em função

da   qualidade  da  pessoa  jurídica  em lato  sensu  -arbitrabilidade  subjetiva-,  seja  em

função do objeto, passível ou não de discussão –arbitrabilidade objetiva-.

Por arbritrabilidade subjetiva, entende-se que esta encontra-se disposta no

art. 1º da Lei 9.307/1996, segundo o qual: “ as pessoas capazes de contratar poderão

valer-se da arbitragem para dirimir litígios”. Ora, nota-se que o artigo o tipo de pessoa

em física ou jurídica, tampouco pública ou privada. Destarte, à primeira vista, se for

usada  a  interpretação  deste  para  analisarmos  a  possibilidade  de  um  ente  público

submeter-se ao juízo arbitral, não haveria controvérsias a respeito. Nesse sentido, não

importaria se a pessoa fosse física ou jurídica, tampouco se pública ou privada, para que

se tornasse apta a lançar mão de procedimento arbitral. Bastaria nos dizeres da lei, que a

pessoa fosse capaz. Segundo Hely Lopes Meirelles:

                                      Se é verdade que na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei
autoriza, enquanto na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei
não proíbe, a Lei 9.307, de 1996, permitiu expressamente a todas pessoas
capazes  de  contratar  (aí  incluindo-se  a  Administração  Pública  direta  e
indireta)  a  possibilidade  de se valerem da  arbitragem para dirimir  litígios
relativos  a  direitos  patrimoniais  disponíveis.  Autorização  legal,  portanto,
existe. Facultativa é a sua utilização27

26
27 LOPES, Hely Meirelles. Licitação e contrato administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
249.
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 Destaca-se aqui que a capacidade das pessoas jurídicas seria resultado das

limitações  para  se  comprometer  -capacidade  negocial-,  ou  seja,  capacidade  de

manifestar vontade que entre no mundo jurídico como negócio jurídico. 28

A controvérsia entre a viabilidade da submissão do ente público ao juízo

arbitral,  portanto,  seria  encerrada.  Ocorre,  no  entanto,  que  este  celeuma  envolve

inúmeras  outras  questões,  sobretudo,  o  debate  sobre  a  obediência  ao  princípio  da

legalidade estrita29. Por sua vez, este princípio determina que na Administração Pública

não há liberdade nem vontade pessoal. Assim, enquanto na administração particular é

lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o

que  a  lei  autoriza.  A lei  para  o  particular  significa  "pode  fazer  assim",  já  para  o

administrador público significa “deve fazer assim.”30 Destarte, “Diz-se, então, que ao

Administrador  Público só é dado fazer  aquilo que a  lei  autorize,  de forma prévia e

expressa. Daí decorre o importante axioma da indisponibilidade, pela Administração,

dos interesses públicos.” 31

Com efeito, parte da doutrina clássica do direito administrativo entende que,

com fulcro nos arts. 5º, XXXV e 109, I da CF/88, o Estado e o ente público pode apenas

consentir em se submeter a procedimentos arbitrais, se houver lei que explicitamente

autorize. 

Ora, pois, de acordo com este entendimento, a constituição garante apenas o

direito à resolução de litígio a via judicial, devendo as outras vias serem permitidas por

lei.

Nesse sentido, autores como Maria Sylvia Zanella Di Pietro32 defende que a

vontade da administração pública é a que decorre da lei.  De outra forma, restaria às

entidades públicas a via judicial para a solução de suas pendências.

De  outro  giro,  autores  também  de  grande  estirpe  como  Arnold  Wald  e

Gustavo Binenbojm, defendem que “o entendimento inflexível que defende a integral e

estrita vinculação dos atos do Estado e de entes públicos à norma posta – a que se dá o

28 MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Direito Tributário e Arbitragem: uma análise da 
possibilidade e dos óbices ao juízo arbitral em matéria tributária no Brasil. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas. vol. 88/2009. Set - Out / 2009 . p. 18 – 47. Doutrinas Essenciais Arbitragem e 
Mediação. vol. 4/2014. | Set / 2014. | p. 577 – 602.
29 Art. 5.º, II, CF/1988 (LGL\1988\3).
30 LOPES, Hely Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros. p. 86.
31 MIRANDA, Henrique Savonitti. Curso de direito administrativo. 3.ed. Brasília: Senado Federal, 2005.
32 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2005. p. 67.
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nome de  legalidade  administrativa  –  encontra-se  em estágio  de  relativa  defasagem.

Dessa maneira, embora a antiga teoria buscasse assegurar a administração democrática

do Estado, impondo limitações às medidas discricionárias, a proposição que se pretende

adotar não mais se restringiria à mera leitura e aplicação literal das leis. Ao invés disso,

visar-se-ia  a  aplicação  direta  da  Constituição  Federal,  que  se  daria  por  meio  de

ponderação de  princípios  e  regras,  optando-se pelas  vias  mais  favoráveis  ou menos

gravosa à sociedade no caso concreto. A esta ideia dá-se o nome de constitucionalização

do direito administrativo, uma vez que se busca criar uma nova concepção do direito

administrativo,  sendo  esta  à  luz  dos  preceitos  norteadores  e  sistematizadores  da

Constituição da República.

De acordo com Gustavo Binenbojm33, o efeito fundamental desse fenômeno

sobre o princípio da legalidade administrativa implica a ideia de que a lei deixa de ser o

fundamento  único  e  último  da  atividade  administrativa.  Vejamos  um pouco  de  seu

entendimento:

                                      Com a constitucionalização do Direito Administrativo, a lei deixa de ser o
fundamento  único  e  último  da  atividade  administrativa.  A Constituição  -
entendida como sistema de regras e princípios - passa a constituir o cerne da
vinculação administrativa à juridicidade. A legalidade, embora ainda muito
importante, passa a constituir apenas um princípio do sistema de princípios e
regras  constitucionais.  Passa-se,  assim,  a  falar  em  um  princípio  da
juridicidade  administrativa  para  designar  a  conformidade  da  atuação  da
Administração Pública ao direito como um todo, e não mais apenas à lei.

Dessa  forma,  a  análise  da  validade  dos  atos  e  contratos  administrativos

celebrados pela administração pública não mais se limitaria à verificação da existência

de norma permissiva, devendo-se, sobretudo, considerar se a conduta do administrador

está ou não em consonância com a constituição federal. 

Não  se  trata,  no  entanto,  de  negar-se  a  importância  do  princípio  da

legalidade administrativa ao direito administrativo, mas sim ampliar-se a proposta para

uma interpretação em conjunto ou em confronto com os demais  princípios  da carta

magna,  para  ponderar-se  acerca  da  validade  do  ato  independentemente  de  expressa

previsão  legal.  Nesse  ínterim,  o  uso  dos  princípios  constitucionais,  de  forma

proporcional  e  razoável,  não  permite  que  a  simples  ausência  da  autorização  legal

expressa seja um entrave para a submissão da administração pública à arbitragem, desde

que  esta  seja  instrumental  ou  favoráveis  à  concretização  de  interesses  públicos

33 BINENBOJM, Gustavo. Um novo direito administrativo para o século XXI. In: ______. Temas de 
direito administrativo e constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 12
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primários. Outrossim, salienta-se que isto se deve, sobretudo, em respeito aos princípios

da eficiência e da garantia ao desenvolvimento nacional, que devem prevalecer sobre o

princípio da legalidade administrativa em prol da sociedade.

Ainda  corroborando  com  esta  ideia  de  “relativização  da  legalidade  em

sentido  estrito”  estão  doutrinadores  como  Selma  M.  Ferreira  Lemos,  Diogo  de

Figueiredo Moreira Neto e Hely Lopes Meirelles, os quais defendem que o art. 1º da lei

9.307/93 já satisfaz por si só o suposto normativo da legalidade administrativa. Destarte,

tais autores entendem que o aludido dispositivo legal já teria englobado igualmente a

administração pública, ao estatuir que “ as pessoas capazes de contratar poderão valer-se

da arbitragem’.  Destaca-se que Selma Lemes fundamenta este  argumento,  inclusive,

com  fulcro  nos  princípios  da  razoabilidade,  proporcionalidade,  eficiência  e

economicidade, conforme o entendimento mencionado anteriormente34.

Um outro ponto de vista que pode ser argumentado com base na teoria do

direito administrativo constitucional é o de que pode existir uma aplicabilidade direta

dos  princípios  constitucionais  supracitados  passíveis  de  garantir  o  direito  da

administração  pública  submeter-se  à  arbitragem  independentemente,  inclusive,  da

própria norma genérica disposta no art. 1ºda lei 9307/1996 ou de qualquer outra norma

genérica. Tratar-se-ia, portanto, de uma atividade administrativa praeter legem, que, por

sua vez, seria cabível quando a atividade administrativa “encontrar fundamento direto

da própria constituição, independente ou par além da lei”. Esta ideia tem como base a

construção doutrinária feita por Gustavo Binembojm35 no sentido de admitir a atividade

administrativa  praeter  legem,  quando esta  estiver  embasada na  própria  Constituição

Federal (LGL\1988\3), embora o autor não tenha feito referência à atividade arbitral. 

 Não se  questionaria  aqui  se  o  art.  1º  da  lei  9307/97  e  sua  autorização

genérica serviria como suprimento ao princípio da legalidade, uma vez que bastaria à

atividade  administrativa  encontrar  um  fundamento  direto  na  constituição,

independentemente de autorização legal. O debate, então, deixaria de ser: “o art. 1 da lei

arbitragem supre o princípio da legalidade, ainda que genérico?” Para “a atuação da

atividade  administrativa  encontra  fundamento  na  constituição  e  a  aplicabilidade  dos

34 Vide:  Moreira  Neto,  Diogo de Figueiredo.  Arbitragem nos contratos  administrativos.  In:  ______.
Mutações  do  direito  administrativo.  3.  ed.  São  Paulo:  Renovar,  2007,  p.  286-287;  Lemes,  Selma.
Arbitragem na administração pública. São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 91; Meirelles, Helly Lopes.
Direito administrativo brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 246; e, por fim, confira-se o art.
1.º da Lei 9.307/1996 (Lei de Arbitragem).
35 Op. Cit. p. 13.
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princípios constitucionais no caso concreto garante o direito da administração pública se

submeter à arbitragem?”. Nota-se, portanto, que, por esse ponto de vista, o paradigma

em questão é um pouco alterado. 

Passada  a  análise  da  arbitrabilidade  subjetiva,  cumpre  analisar  a

arbitrabilidade objetiva. Esta, por sua vez, conforme já dito anteriormente, consiste na

possibilidade de um determinado litígio ser resolvido pela via arbitral em função do

objeto, passível ou não de discussão. Com efeito, o art. 1º da lei 9.307/96 dispõe que

apenas  “os  litígios  relativos  patrimoniais  disponíveis”  podem  ser  dirimidos  por

procedimento arbitral. Isso posto, nota-se que o artigo delimita o objeto que pode ser

submetido  a  este  procedimento,  determinando  que  apenas  o  direito  patrimonial

disponível pode o ser. Por sua vez, entende-se por direito patrimonial disponível aquele

que “pode ou não ser exercido livremente pelo seu titular, sem que haja norma cogente

impondo o cumprimento do preceito,  sob pena de nulidade ou anulabilidade do ato

praticado  com  sua  infringência”36.  Os  direitos  disponíveis  são,  portanto,  bens

desembaraçados, que podem ser objetos de alienação ou negociação, desde que feitas

por pessoas com capacidade jurídica para tanto.

A  grande  questão  objetiva  a  respeito  da  viabilidade  dos  litígios  que

envolvem  a  administração  pública  serem  submetidos  à  via  arbitral  consiste  na

observância  do  princípio  da  indisponibilidade  do  interesse  público,  bem  como  da

supremacia do interesse público sobre do interesse privado.

O  princípio  da  supremacia  do  interesse  público,  bem  como  a

indisponibilidade do interesse público, previstos de maneira implícita no ordenamento

jurídico pátrio, são princípios basilares do regime jurídico-administrativo, uma vez que

deles  decorrem  outros  princípios  da  administração  pública,  Por  este  motivo,  são

conhecidos como supraprincípios da administração pública.

Com efeito,  o princípio da supremacia do interesse público implica a ideia

de posição de superioridade do poder público nas relações jurídicas mantidas com os

particulares,  superioridade  essa  justificada  pela  prevalência  dos  interesses  coletivos

sobre os interesses individuais. Destarte, o interesse coletivo, quando conflitante com o

interesse do indivíduo, deve prevalecer.37 

36 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo – Um Comentário à Lei nº 9.307/96. São Paulo: 
Ed. Atlas S.A, 2004. p. 56.
37 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. Cit. p. 95.
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Sobre o tema, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta a importância de se

observar tal princípio no momento tanto de elaboração da lei quanto de sua execução

pela Administração Pública. De acordo com a autora, todas as normas de direito público

têm a função específica de resguardar  interesses  públicos,  mesmo que reflexamente

protejam direitos individuais.38 Outrossim, defende a premissa de que a Constituição da

República de 1988 está em sintonia com as conquistas do Estado Social, entendendo

que a defesa do interesse público corresponde ao próprio fim estatal. Por tal razão, o

ordenamento  constitucional  contemplaria  inúmeras  hipóteses  em  que  os  direitos

individuais cedem diante do interesse público.39

Já o princípio da indisponibilidade do interesse público traz a ideia de que

os  interesses  públicos,  uma vez  que  são interesses  próprios  da coletividade,  não  se

encontram à livre disposição de quem quer que seja, inclusive da própria administração

pública. Destarte, sequer o administrador público pode dispor livremente do interesse

público, posto que não se trata de seus próprios interesses, mas do interesse de uma

coletividade. O administrador é, portanto, mero gestor da coisa pública, não tendo, pois,

disponibilidades sobre os interesses os quais representa ao atuar.

Sobre o tema dispõe Celso Antônio Bandeira de Melo40:

                                      A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo interesses
qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor público -, não
se encontram à livre disposição de quem quer que seja por inapropriáveis. O
próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre
eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o que é também um
dever – na estrita conformidade do que predispuser a intentio legis. 

Em decorrência desse princípio, pode ser apontada a impossibilidade de se

transacionar os interesses públicos e os direitos  a eles associados,  uma vez que são

indisponíveis. 

É, no entanto de suma importância, destacar que, por vezes, é possível um

interesse  público,  a  princípio  indisponível,  se  tornar  disponível  por  meio  de  uma

manifestação legal  nesse  sentido.  Todavia,  esta  autorização apenas  pode ocorrer  em

relação a interesses públicos secundários, analisados a seguir.

38 Op. Cit. p. 68-69.
39  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella Apud  RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves (coords.). Supremacia do
interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 95-97.
40 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. p. 45.
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Tais  princípios,  portanto,  consistem  em  óbices  intransponíveis  à

implementação de um juízo arbitral em face da administração pública.

Ocorre,  no  entanto,  que  alguns  doutrinadores  relativizam  este  óbice  ao

defender que nem todo bem público pode ser considerado bem disponível. Com efeito,

sabe-se que o interesse público é composto de interesses primários e secundários. Os

primários,  por  sua  vez,  consistem naquele  que  visam az  promover  e  concretizar  os

valores  eleitos  pela  sociedade  como  um  todo.  Já  os  secundários  são  aqueles

relacionados com os interesses patrimoniais do Estado ou suas entidades. 

Os  interesses  secundários  existem  única  e  exclusivamente  para  que  o

administrador público dele disponha para concretização de algum interesse primário.

Assim,  observa-se  quando  se  trata  destes  interesses,  que  envolvem bens  e  direitos

eminentemente patrimoniais, a administração pública está autorizada a submeter-se ao

juízo arbitral,  desde que em respeito  ao cumprimento de sua função pública.  Nesse

sentido entende Selma Lemos41:

                                      podemos classificar os interesses públicos em primários e secundáros
(inmstrumentrais  ou  derivados).  Os  interesses  públicos  primários  são
indisponíveis e, por sua vez, os interesses públicos derivados têm natureza
instrumentsl  e  existem  para  operacionalizar  aqueles,  om  características
patrimoniais e, por isso são disponívris e susceyíveis de apreciação arbitral. 

 Sobre o tema discorre Diogo de Figueiredo Moreira Neto42:

                                              A indisponibilidade absoluta é a regra, pois os interesses públicos, referidos à
sociedade  como  um  todo,  não  podem  ser  negociados  senão  pelas  vias
políticas de estrita previsão constitucional. A indisponibilidade relativa é a
exceção, recaindo sobre interesses públicos derivados, referidos às pessoas
jurídicas  que  os  administram  e  que,  por  esse  motivo,  necessitam  de
autorização constitucional genérica e, por vezes de autorização legal.

Outrossim,  observa-se  que  considerar  também  os  interesses  públicos

secundários  (atividades  meio  em  busca  de  fins  públicos)  como  indisponíveis

inviabilizaria  a  prática  de  quaisquer  atividades  públicas,  o  que  implicaria,  por

consequência, um possível risco à própria saúde financeira do estado. 43

A  escolha  pela  arbitragem  certamente  é  mais  interessante  para  os

investidores privados, seja pela celeridade do procedimento, seja pela habilidade técnica

41 LEMES, Selma. Arbitragem na administração pública. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 131.
42 MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Arbitragem nos Contratos Administrativos in Mutações do 
direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 273.
43 A respeito da referida distinção, cumpre referir que o STJ inclusive já se posicionou a respeito da 
distinção que ora se coloca, entre interesses públicos primários e secundários, reconhecendo a 
disponibilidade dos interesses públicos secundários pela Administração para fins de arbitragem. Vide 
REsp 612.439/RS, 2.ª T., j. 25.10.2005, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 14.09.2006, p. 299.
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específica dos árbitros em relação ao objeto.  Por outro lado, não há prejuízo para a

administração  pública  a  escolha  desse  método  de  procedimento  para  resolução  de

litígios,  desde  que,  como  apontado  acima,  a  disposição  contratual,  inclusive  a

convenção de arbitragem, seja realizada pelo administrador em respeito às suas funções

públicas. Destarte, em se tratando de bens secundários e disponíveis, não há o que se

falar em empecilho para a escolha deste procedimento. 

Cumpre  destacar  que  em  alguns  diplomas  legais  o  legislador  ordinário

deixou clara a possibilidade da administração pública resolver litígios pela via arbitral.

Assim, vejamos o que dispôs ao editar a lei 11.196/2005:

                                              Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos
privados para resolução de dispostas decorrentes ou relacionadas ao contrato,
inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos
termos da lei 9.307/1993.

Ademais, ainda como exemplos, entre outros,  A Lei  nº  8.987,  de  1995,

que  regula  o  regime  de  concessões  e  permissões  de  serviços  públicos

previstos  no  art.  175  da  Constituição  Federal,  estabelece  como  cláusula

essencial,  portanto,  obrigatória,  necessária,  a  que  diz  respeito  ao  foro  e

ao modo  amigável  de  solução  das  divergências  contratuais  (art.  23,  XV),

aplicando-se  a  esses  contratos  administrativos  também  a  Lei  nº  8.666,  de

1993; e Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, dispõe sobre a organização dos

serviços de telecomunicações, cria a Agência Nacional de Telecomunicações

–  ANATEL,  sob  regime  autárquico,  no  art.  93,  e  trata  do  contrato  de

concessão,  do  foro  e  do  modo  amigável  para  a  solução  extrajudicial  dos

conflitos contratuais.44

No âmbito  jurisprudencial,  o  STJ  se  posicionou  durante  muito  tempo  a

respeito  da  distinção,  entre  interesses  primários  e  secundários,  reconhecendo  a

disponibilidade  dos  interesses  públicos  secundários  pela  administração  para  fins  de

arbitragem. 

 Nesse  sentido,  a  jurisprudência  já  vinha  aceitando  a  possibilidade  da

resolução de litígios  que envolvem a administração pública pela  via  arbitral.  Como

exemplo,  aponta-se um  julgamento  paradigmático  do  Supremo  Tribunal

44 CUNHA,  Leonardo  Carneiro.  Disponível  em:
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-47-a-arbitragem-e-a-administracao-publica-
2/. Acesso em: 06.04.2017.

http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-47-a-arbitragem-e-a-administracao-publica-2/
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-47-a-arbitragem-e-a-administracao-publica-2/


25

Federal  que  enfrentou essa  questão  e  admitiu  a  possibilidade  de  arbitragem

que envolva o Poder Público. Com efeito, ao julgar o Agravo de Instrumento

nº 52.181, a  Suprema Corte  entendeu pela  “legalidade do juízo arbitral,  que

o nosso direito  sempre admitiu  e  consagrou, até  mesmo nas causas contra  a

Fazenda”, concluindo haver “legitimidade da cláusula de irrecorribilidade de

sentença arbitral, que não ofende a norma constitucional.” 45 

No mesmo sentido, ao  julgar  o  Recurso  Especial  nº  904.813/PR,  o

Superior  Tribunal  de  Justiça  anotou  que “tanto  a  doutrina  como  a

jurisprudência  já  sinalizaram  no  sentido  de  que  não  existe  óbice  na

estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente pelas sociedades

de  economia  mista,  admitindo  como  válidas  as  cláusulas  compromissórias

previstas  em  editais  convocatórios  de  licitação  e  contratos”.  E,  ainda

segundo  se  registrou  em  tal  julgado,  “o  fato  de  não  haver  previsão  da

arbitragem  no  edital  de  licitação  ou  no  contrato  celebrado  entre  as  partes

não invalida o compromisso arbitral firmado posteriormente”  46

Consolidando esse entendimento, a Lei de Arbitragem sofreu em 2015 uma

última alteração, que deixa isente de dúvida a possibilidade de a administração pública

submeter-se à via arbitral. Vejamos:

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para
dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

  §  1o A  administração  pública  direta  e  indireta  poderá  utilizar-se  da
arbitragem  para  dirimir  conflitos  relativos  a  direitos  patrimoniais
disponíveis.           (Incluído pela Lei nº 13.129, de 2015)        (Vigência)

Assim,  do  ponto  de  vista  do  direito  positivado,  esta  alteração  livra  de

dúvidas qualquer interpretação contrária, permitindo, pois, expressamente, dentro dos

liames expostos, a utilização da via arbitral para resolução de litígios que envolvem a

administração pública.

É possível  a  arbitragem  que  envolva  entes  integrantes  da

Administração  Pública,  entretanto,  conforme  aponta  o  professor  Leonardo

Carneiro  da  Cunha47,  é  preciso ainda atentar para os princípios previstos  no  art.

45 STF, Pleno, AI 52.181, rel. Min. Bilac Pinto, j. 14/11/1973,  DJ  15/2/1974, p. 720 .
46 STJ, 3ª T., REsp 904.813/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j.  20/10/2011,  DJe  28/2/2012.
47 Op. Cit. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm#art1


26

37  da  Constituição  Federal,  a  saber:  legalidade,  moralidade,  publicidade,

impessoalidade  e  eficiência,  uma vez  que  a  administração pública  a  eles  se

submete.

Nesse sentido, entende o professor que, diante disso, a arbitragem

que  envolva  o  Poder  Público  não  pode  ser  sigilosa,  nem  confidencial,  em

razão  da  necessidade  de  observância  ao  princípio  da  publicidade.  De  igual

modo,  em virtude  do  princípio  da  legalidade,  a  doutrina  entende  que  não é

possível arbitragem por equidade, quando o Poder Público figurar como uma

das  partes  envolvidas;  só  é  possível  a  arbitragem por  legalidade.  Ademais,

frisa,  no entanto,  que,  em que pese  a  Administração Pública,  por  causa  dos

princípios da impessoalidade e da moralidade, deva contratar bens e serviços

mediante  licitação,  em relação a  escolha  do juízo  ou  tribunal  arbitral  dever

ser  submetida  ao  procedimento  licitatório,  tem prevalecido  que  se  trata  de

hipótese  de  inexigibilidade  de  licitação,  cujas  hipóteses  legais  são

exemplificativas, e não exaustivas.  

Passada  a  análise  a  respeito  da  possibilidade  de  administração

pública  se  submeter  à  via  arbitral,  delimitaremos  o  tema  cerne  do  presente

trabalho, contextualizando a esta possibilidade no âmbito fiscal.



3. Evolução da discussão da possibilidade de aplicação da arbitragem no direito

tributário

3.1 Contextualização do Tema

 A evolução da análise feita no capítulo anterior é de suma importância para

a análise central aqui realizada a respeito da viabilidade da utilização do procedimento

arbitral para solução de controvérsias na seara tributária, uma vez que a discussão que

envolve esta última envolve pontos concernentes à atividade administrativa pública em

geral.

Aqui,  contudo,  inicia-se  especificamente  a  análise  sobre  o  debate

doutrinário e jurisprudencial a respeito da possibilidade de utilização do juízo arbitral

para  solucionar  controvérsias  em  matéria  tributária.  Com  efeito,  será  analisada  a

viabilidade da arbitragem em matéria tributária diante dos princípios da legalidade e da

tipicidade fechada, (art. 37 e 150, I da CF, e art. 97 do CTN), da isonomia e do princípio

da capacidade contributiva, (arts. 150, II e 145, parágrafo 1º da CF) da eficiência e da

indisponibilidade do bem público, sendo este em questão o crédito tributário.

3.2 Análise  dos princípios  da legalidade, da tipicidade fechada e da capacidade

contributiva  em  face  da  solução  de  controvérsias  tributárias  por  meio  da

arbitragem

A Constituição da República, ao tratar das receitas públicas derivadas, mais

especificamente no que toca ao regime tributário, erigiu princípios e preceitos de ordem

pública aos quais cabe à administração pública observar, sob pena de incorrer-se em

vício de inconstitucionalidade. 

Destarte, estabeleceu o constituinte originário, como um dos princípios que

contemplam  o  aspecto  subjetivo  em  matéria  tributária,  o  princípio  da  capacidade

contributiva. Vejamos o art. 145, parágrafo 1 da CF: 

                                             Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão guardados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando à administração
tributária,  especialmente  para  conferir  efetividade  a  esses  objetivos,
identificar,  respeitados  os  direitos  individuais  e  nos  termos  da  lei,  o
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.

Ademais,  o  aspecto subjetivo em matéria  tributária  também contempla o

princípio da isonomia, previsto no art. 150, II, da CF. Vejamos:
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                                              Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  e  aos  Municípios:  (...)  II-Instituir
tratamento  desigual  entre  contribuintes  que  se  encontrem  em  situação
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional
ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica dos
rendimentos, títulos ou direitos. 

Por outro lado, como limite objetivo da matéria, o constituinte originário

estabeleceu o princípio da legalidade e da tipicidade, previstos, respectivamente, nos

arts. 150, I da CF e art. 97 do CTN:

                                              art. 150,II- Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao conttibuinte, é
vedado  à  Unição,  aos  Estados,  AO Distrito  Federal  e  aos  Municípios:  I-
exigir ou aumentar tributos sem que a lei o estabeleça.

                                              Art. 97 CTN- Somente a lei pode estabelecer: I- a instituição de tributos, ou a
sua extinção”.   

Concluída uma leve abordagem destes princípios,  cumpre agora observar

que seja no que toca aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia, seja no

que  toca  aos  princípios  da  legalidade  e  da  tipicidade,  não  se  vislumbra  qualquer

empecilho à utilização da arbitragem em matéria tributária.

Com efeito, do ponto de vista jurídico-pragmático, a arbitragem possui uma

força do juízo contencioso judicial, ou mesmo administrativo, eis que em todos eles há

um concurso  de  pretensões  entre  o fisco  e  o  contribuinte.48 Dessa maneira,  o  juízo

arbitral é apenas um meio por meio do qual será criada uma norma individual e concreta

obtida pela subsunção do fato à hipótese de incidência. 

Nesse  sentido,  a  arbitragem  não  cria,  majora  ou  extingue  o  crédito

tributário,  mas  apenas  serve  como  um  meio  por  meio  do  qual  o  árbitro  constata

determinado evento (prescrição, decadência, parcelamento, remissão, etc.), vertendo-o

em fato jurídico e fazendo-o desencadear consequências da norma tributária. 

 Observa-se,  portanto,  que  as  causas  jurídicas  de  extinção  do  crédito

tributário  são os  eventos,  e  não  a  decisão  arbitral,  que  apenas  o constata.  Não é  a

decisão arbitral que determina as hipóteses e circunstâncias em que ocorrem os eventos,

quem  o  determina  é  a  própria  legislação  tributária.  Tampouco,  a  decisão  arbitral

interfere nos  critérios  de arrecadação tributária.  Destarte,  não há o que se falar  em

violação os princípios aqui mencionados no juízo arbitral. 

48 NOVA, César García In: Jobim, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (coords.). Arbitragem no Brasil -
aspectos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 114.
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3.3 O princípio da eficiência da administração pública e sua influência na adoção

da arbitragem em matéria fiscal

O princípio  da  eficiência  afigura-se  como  um princípio  fundamental  da

administração pública. Com efeito, a integração cada vez maior dos Estados não mais se

satisfaz  com  o  modelo  de  gestão  pública,  lento  e  demasiada  para  acompanhar  os

avanços da sociedade.49 

Nesse sentido, Hely Lopes Meirelles50, leciona sobre este princípio dispondo

que: 

                                             Dever de eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas
atribuições  com  presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional.  É  o  mais
moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o
serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e
de seus membros. 

Previsto no art. 37 da Carta Magna, o princípio da eficiência relaciona-se,

hoje, com a ideia de que a administração pública não possui mais simplesmente uma

faculdade de exercer seus atos de forma eficiente, mas em um poder-dever que deve ser

exercido para atender da melhor forma possível o bem comum do Estado. Admite-se, no

entanto, que este bem comum não consiste em um interesse único do Estado, em stricto

sensu, mas atualmente, vem sendo entendido como resultante da ponderação de todos os

interesses, tanto público, como privado, em jogo.

Observa-se,  portanto,  que  a  interpretação  e  a  aplicação  do  direito  pela

Administração  Pública  têm  por  base  o  juízo  de  ponderação,  caracterizado  pela

proporcionalidade  e  razoabilidade.  Destarte,  o  velho  dogma  da  legalidade  passa  a

contemplar igualmente interesses constitucionais refletidos nos princípios.51 

Ora,  por  este  raciocínio,  integraria  a  eficiência  administrativa  a

possibilidade  de  resolução  de  litígios  referentes  à  matéria  tributária,  sobretudo  à

arrecadação de tributos, pela via arbitral, posto que, em tese, o julgamento seria técnico

e célere. Nesse sentido, vejamos o que leciona Adilson Rodrigues Pires52:

49 NETO,  Moreira,  Figueiredo,Diogo.  Quatro  paradigmas  do  direito  administrativo  pós-moderno  -
Legitimidade - Finalidade - Eficiência - Resultados. Belo Horizonte: Ed. Fórum. 2008. p. 101.
50 Op. Cit. p. 90.
51 SARMENTO,  Daniel  (coord.).  Interesses  públicos  versus  interesses  privados:  desconstruindo  o
princípio de supremacia do interesse público. 2. tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.
52 PIRES, Adilson Rodrigues.  A arbitragem no direito tributário Apud  SARAIVA, Oswaldo Othon de
Pontes Filho; GUIMARÃES, Vasco Branco (coords.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo
Horizonte: Ed. Fórum, 2008, p. 413.
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                                              O poder público deve visar, sempre, à simplificação de procedimentos
através da substituição de técnicas e métodos usuais por outros meios que
apresentem idêntico resultado de maneira mais rápida e econômica para a
própria administração e para os contribuintes. Para isso, não há necessidade,
certamente,  de  alteração  da  Constituição.  Nesse  contexto,  assinale-se,  o
árbitro tem a vantagem de se colocar à distância, não ´só do alegado interesse
público  no  cumprimento  da  obrigação,  como,  também do sujeito  passivo
responsável pela satisfação do crédito tributário, preservando, tão somente, o
seu compromisso com a resposta rápida e equitativa ao problema.

Partindo dessa premissa de que a arbitragem seria um meio mais eficiente

que a jurisdição estatal para solução de conflitos no âmbito tributário, deixa de ser mais

uma medida alternativa, uma faculdade, e passa a ser um dever fundamental a inerente à

administração pública enquanto Estado Democrático de Direito. Torna-se imperioso que

a administração pública opte pelo caminho mais eficiente  para a o cumprimento de

todas as suas funções, inclusive arrecadatórias. De maneira diferente, a administração

pública  violaria,  ainda  que  indiretamente,  os  direitos  fundamentais  dos  cidadãos  de

obtenção de justiça, além de violar o próprio princípio da eficiência, analisado acima.

Destarte, em virtude do princípio da eficiência, a arbitragem torna-se não só

força de sugestão, mas de necessidade no âmbito fiscal nacional.53

Nesse ínterim, a arbitragem pode ser considerada um direito do contribuinte

em face da relação jurídico-tributária, que, por sua vez, deixa de ser uma relação de

poder, em prol dos princípios da solidariedade e da justiça fiscal. Destarte, como bem

pontua o professor da Universidade de Coimbra, Diogo Leite de Campos54:

                                             O inter-relacionamento justo entre o cidadão e o Estado a nível de impostos,
com assunção livre e espontânea por aqueles das suas obrigações fiscais –
como princípio e ponto de partida – passa pela assunção livre da regulação de
conflitos entre credor e devedor. Passa, em outras palavras, pela faculdade de
recorrer à arbitragem. Com todas as vantagens que esta acarreta no que se
refere à certeza e segurança do direito. 

3.4  A  indisponibilidade  do  bem  público:  uma  interpretação  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  no  que  concerne  ao  uso  da  arbitragem  em  direito

tributário

3.4.1 A natureza disponível do crédito tributário

O  princípio  da  indisponibilidade  do  bem  público  já  foi  detalhadamente

analisado  no  capítulo  anterior.  Com  efeito,  foi  visto  que  os  interesses  públicos

53 BATISTA JR.. Onofre Alves. Transação no direito tributário, discricionariedade e interesse público. 
Revista Dialética de Direito Tributário 83/124-125, São Paulo: Dialética, ago. 2002.
54 CAMPOS, Diogo Leite de. O sistema tributário no Estado dos cidadãos. Coimbra: Almedina, 
2006.p.88.
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secundários podem ser submetidos à arbitragem, à luz do que salienta a doutrina e a

jurisprudência,  haja  vista  servirem  apenas  de  meio  para  se  alcançar  os  interesses

primários. Destarte, aqueles possuem natureza disponível.

Aqui, no entanto, a relevância deste princípio se aplica especificamente à

análise da indisponibilidade do crédito tributário. Com efeito, seria descabido se falar

em  resolução  de  litígios  pela  via  arbitral,  se  o  crédito  fiscal  for  considerado

indisponível. 

Observa-se que o crédito tributário é utilizado para arrecadação de pecúnia

necessária em investimentos em educação, saúde, segurança, entre outros. Assim sendo,

encontram-se na subespécie de interesse público secundário, uma vez que corroboram o

a consecução dos  interesses  primários  da administração pública.  Ora,  nota-se que o

interesse primário seria a consecução da saúde, educação, segurança, etc, enquanto o

secundário seria o interesse em arrecadar recurso para aquela consecução. 

Nesse  sentido,  tratando-se,  pois,  o  crédito  tributário  de  receita  pública

derivada, e, portanto, de natureza disponível, não haveria empecilho para a utilização da

via arbitral, consoante os critérios desenvolvidos pelo legislador ordinário no art. 1 º da

lei de arbitragem.

Por derradeiro, cumpre destacar que no curso do procedimento arbitral,  a

administração pública deverá agir sob atos pautados em estrita legalidade, condicionada

a um direito prévio ao contraditório. Assim, conforme aponta Heleno Taveira Tôrres, “a

indisponibilidade  do  crédito  tributário  decorrente  do  resultado  desse  procedimento

voluntário restará incólume, com todos os instrumentos de garantias que a legislação

tributária predispõe para sua segurança.55 

3.4.2 A suposta vedação dada pela LC 101/2000,  ao que se designou “renúncia

fiscal”.

Ainda no tocante à indisponibilidade do bem público, a legislação tributária

permitiu determinadas hipóteses de renúncia de receita como forma de concessão de

incentivo ou benefício de natureza tributária, estabelecendo algumas limitações. 

55 TÔRRES,  Heleno  Taveira.  Transação,  arbitragem  e  conciliação  judicial Apud Jobim,  Eduardo;
Machado, Rafael Bicca (coords.). Arbitragem no Brasil - aspectos relevantes, São Paulo: Quartier Latin,
2008. p. 62.
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A saber, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal56 dispõe sobre o do

instituto da renúncia fiscal, estabelecendo certas limitações na sua utilização. Vejamos:

                                              A concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada  de  estimativa  do  impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo
menos  uma  das  seguintes  condições:  (...)  parágrafo  1º:  A  renúncia
compreende  anistia,  remissão,  subsídio,  crédito  presumido,  concessão  de
isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação  de base
de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.

Com efeito, ao analisar o instituto de transação no direito tributário, Hugo

de  Brito  Machado57,  apontou  para  uma questão  interessante,  qual  seja  a  análise  do

instituto da arbitragem em face das limitações apontadas no artigo supracitado, isto é, a

análise sobre se a arbitragem pode ser considerada uma renúncia de receita e, assim

sendo, ter seu uso coibido ou limitado pelas condições expressas na norma supracitada. 

Para o autor, a resposta seria negativa, tanto com base em uma interpretação

literal, como em uma interpretação teleológica da norma. 

Com base no elemento da literalidade, observa-se que o referido artigo não

poderia abranger a arbitragem, uma vez que não está ali expressa e, sobretudo, por não

representar benefício ao contribuinte. Ora, não poderia a arbitragem ser considerada um

benefício  ao  contribuinte,  haja  vista  não  existir  nenhuma  acepção  de  vantagem

unilateral.  O  árbitro  é  um  terceiro,  imparcial,  e  decidirá  com  base  em  argumento

jurídico uma controvérsia que surgiu de uma relação jurídica. Outrossim, as vantagens

existentes, tais como a celeridade, tecnicidade, e, por vezes, até redução de custo com a

decisão arbitral, servem tanto para o fisco como para o contribuinte.

De outra banda, com base em uma interpretação teleológica da norma, isto

é, analisando a finalidade da limitação contida no art. 14 da Lei de Responsabilidade

Fiscal, vislumbra-se que esta consiste em evitar que sejam concedidas pelo legislador

ordinário  vantagens  a  determinados  contribuintes  sem  uma  razoável  justificativa,

reduzindo, consequentemente a arrecadação da Fazenda Pública. No mesmo sentido, o

instituto da arbitragem tem, por sua vez, a finalidade auxiliar a arrecadação do Estado,

dando maior certeza ao direito do Estado e do contribuinte. 

56BRASIL.Lei101/2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 
gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. - Seção 1 - 5/5/2000, p. 1.
57 MACHADO, Hugo de Brito. A transação no direito tributário. Revista Dialética de Direito Tributário 
75/66, São Paulo: Dialética, dez. 2001.
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Nota-se  que  tanto  a  norma  mencionada  como  o  instituto  da  arbitragem

visam  à  garantia  da  justiça  fiscal.  A finalidade  das  limitações  é  justamente  coibir

vantagens desproporcionais  de contribuintes  sem razoável  justificativa ou motivação

nas hipóteses de renúncia, entretanto, a arbitragem não traz esse risco, uma vez que o

próprio instituto em si já visa a justiça fiscal. Destarte, não há necessidade de impor

limitações a um instituto que em sua essência não traz riscos de prejuízo à arrecadação

fiscal.  Observa-se,  portanto,  que  uma  aparente  renúncia  do  montante  do  crédito

tributário  originalmente  exigido  e  cobrado  pela  Fazenda  Pública  significa  que,  na

realidade, o montante não era juridicamente devido. Diferencia-se, assim, a arbitragem

das hipóteses de renúncia fiscal. 

Alegar,  portanto,  que  a  utilização  da  arbitragem  seria  uma  hipótese  de

renúncia  fiscal  para coibir  ou condicionar  seu uso às  limitações  mencionadas  é  um

argumento falho. A arbitragem não implica maior ou menor arrecadação, mas apenas

reconhecem as normas tributárias de incidência, que determinam a existência ou não do

crédito. Se o crédito existe e foi devidamente constituído, não é a forma pela qual este é

reconhecido que determinará o quantum a ser arrecadado.



4. Análise do conteúdo legislativo pertinente ao tema

4.1(Des)necessidade de edição de lei  complementar tributária regulamentando o

procedimento arbitral em matéria tributária: inaplicabilidade do art. 146, III, b,

da CF/88

Conforme  análise  feita  no  tópico  anterior,  desde  que  os  requisitos  da

arbitrabilidade  subjetiva  e  objetiva  sejam  cumpridos,  é  possível  submeter  matéria

tributária à procedimento arbitral. 

A  questão  aqui,  no  entanto,  gira  em  torno  da  necessidade  de  lei

complementar para regulamentar o procedimento arbitral em matéria tributária, ou se,

de outra banda, basta a edição de lei ordinária. 

Com efeito, deveria esta lei, seja complementar ou ordinária, adaptar a lei

9.307/96  à  seara  tributária,  em  especial  no  que  concerne  aos  seguintes  pontos  à

formalização de compromisso arbitral pela administração pública, aos casos em que se

firmaria cláusula compromissória, aos limites à aplicação da analogia e da equidade em

matéria  tributária,  a  forma  de  nomeação  dos  árbitros  competentes  nestes  casos,  a

expressa renúncia ao procedimento administrativo e judicial e as causas de nulidade do

procedimento, entre outros. 

A princípio cumpre observar o art. 146 da CF que estabelece a veiculação

por meio de lei complementar das seguintes matérias:

                                       Art. 146. Cabe à lei complementar:

                                              I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios;

                                             II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;

                                             III- estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária,
especialmente sobre:

                                            a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos
impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores,
bases de cálculo e contribuintes;

                                             b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

                                             c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas
sociedades cooperativas.
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                                             d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e
para  as  empresas  de  pequeno  porte,  inclusive  regimes  especiais  ou
simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art.
239. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

De acordo com a interpretação literal desse dispositivo, sobretudo na alínea

b do inc. III do art.  146 da CF/88, alguns juristas entendem pela necessidade de lei

complementar,  haja  vista  definirem  a  arbitragem  como  medida  de  extinção  de

obrigações tributárias. Destarte, seria necessária a elaboração de lei complementar para

tratar  indicar  os  pressupostos  gerais,  limites  e  condições  do  uso  da  arbitragem em

matéria tributária. Nesse sentido defende, em especial, o jurista Heleno Taveira Tôrres58.

Ocorre, no entanto, de acordo com o raciocínio já feito no presente estudo,

que a arbitragem não consiste em uma forma de extinção do crédito tributário, mas sim

em um meio pelo qual se veicula a extinção.

Aqui  vale  ressaltar  que,  por  este  raciocínio,  também  seria

terminologicamente incorreto afirmar que a decisão administrativa e a judicial seriam

hipóteses de extinção de crédito tributário, conforme dispõe os incisos IX e X do art.

156 do CTN. Vejamos:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo
164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI -  a  dação  em  pagamento  em  bens  imóveis,  na  forma  e  condições
estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Na realidade,  o  que este  artigo traz são causas e  formas de extinção do

crédito tributário, sendo estas as dispostas nos incisos IX e X. Ademais, quando não

houver controvérsia a respeito da existência ou quantum da obrigação tributária, essas

duas hipóteses de formas não precisarão ser adotadas. Nesses casos, a própria causa será

também forma de extinção do crédito tributário. 

58 Op. Cit. p. 184.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc42.htm#art1
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Nesse ínterim, a lei complementar só seria necessária para tratar de causa de

extinção do crédito tributário, mas não para estipular forma pela qual se extingue.

Outrossim, frisa-se que no sistema jurídico brasileiro, todas as normas que

versam  sobre  crédito  tributário  para  fins  procedimentais,  possuem  natureza  de  lei

ordinária e não complementar. A exemplo do Código de Processo Civil e da Lei de

Execução Fiscal.

A arbitragem, portanto,  por se tratar  de mecanismo por meio do qual  se

declara existência de alguma causa de extinção do crédito tributário,  se enquadraria

como forma e não como causa de extinção do crédito tributário.  Sendo assim, seria

desnecessária a edição de lei complementar, com base no art. 146, III, b da CF, para

tratar do tema.  

4.2  A arbitragem  tributária  em  face  da  reforma  do  sistema  legal  de  solução

adequada de conflitos fora do Judiciário realizada em 2015

No ano de 2015, o sistema legal de solução de conflitos fora do judiciário

sofreu algumas reformas. Com efeito, o Congresso Nacional promoveu extenso debate

parlamentar  e  com  a  sociedade  civil  sobre  métodos  de  solução  extrajudicial  de

controvérsias.  Nesse  cenário,  aprovou,  por  exemplo,  a  modernização  da  Lei  de

Arbitragem -Lei 13.129/2015-, alterando a Lei 9.307/1996-, bem  como criou a Lei de

Mediação,  marco  legal  do  instituto  no  Brasil  -Lei  13.140/2015-,  primeira  parte-  e

instituiu a  Autocomposição Administrativa de Litígios com a Administração Pública

-Lei 13.140/2015, parte final-.

Outrossim, o novo Código de Processo Civil, a viger a partir de março de

2016, acolheu em diversos de seus dispositivos, o uso da arbitragem, bem como regulou

o uso da mediação e promoveu a prática da conciliação para resolver litígios antes de

sua judicialização ou para solucioná-los no curso do processo judicial. 

Destarte, o país passou a adotar um conjunto de instrumentos modernos e

sistematizado para a solução alternativa adequada de conflitos. 

Contudo, a referida reforma não chegou a introduzir a arbitragem em direito

fiscal. Por sua vez, a arbitragem tributária apenas foi mencionada pela Lei de Mediação

de 2015 -Lei 13.140/2015, de forma ainda insuficiente para ampliar seu uso no país.

Vejamos:
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                                             Art. 45.  O Decreto n  o     70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar
acrescido do seguinte art. 14-A: 

                                             “Art. 14-A.  No caso de determinação e exigência de créditos tributários da
União  cujo  sujeito  passivo  seja  órgão  ou  entidade  de  direito  público  da
administração  pública  federal,  a  submissão  do  litígio  à  composição
extrajudicial pela Advocacia-Geral da União é considerada reclamação, para
fins do disposto no inciso III do art. 151 da Lei n  o     5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional.”

O grande  obstáculo  encontrado  na  introdução  da  arbitragem em matéria

tributária está no acentuado autoritarismo, “imperium”, do Estado em matéria de Direito

Tributário. Historicamente, a raiz do particular autoritarismo do Estado em matéria de

impostos está nos impostos romanos cobrados pelo fisco de César. Em seguida, o poder

absoluto de se cobrar impostos foi recebido pelos novos parlamentos do liberalismo.

Nesse  momento,  embora  a  justificação  da  criação  dos  impostos  agora  tivesse  se

assentado numa pressuposta vontade popular veiculada pelos representantes do povo,

pelos parlamentos, o lançamento e cobrança de impostos continuavam a ser um dos

principais  instrumentos  de  poder,  de  domínio,  de  satisfação  dos  objetivos  e  dos

interesses dos governantes. 59

Nesse contexto, desde de sua origem, a carga fiscal tem sofrido crescimento

contínuo muitas  vezes  apenas  para  satisfazer  interesses  políticos  e  econômicos  dos

governantes. Por este motivo ainda há uma forte relutância destes para legitimar meios

alternativos de resolução de litígios em matéria fiscal. 

A arbitragem  tributária  ficou  fora  da  reforma  de  2015,  entretanto,  sua

simples  menção  na  lei  mencionada  é  clara  indicação  da  importância  do  assunto,  a

merecer mais estudo e reflexão pelos três poderes da República – Legislativo, Executivo

e Judiciário -- e pela sociedade como um todo.

4.3 Analise do Projeto de Lei nº  Projeto de Lei nº 5.082/2009: problemas legais,

observações, críticas e sugestões

Foi visto que a possibilidade da arbitragem em matéria tributária  não é

positivada no cenário jurídico brasileiro. Contudo, pode ser apontada como tentativa

59 CAMPOS, Diogo Leite de. Certeza e segurança no Direito Tributário: A arbitragem. Disponível em:
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=45582&ida=45619.  Acesso
em: 09.04.2017.

http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=31559&idsc=45582&ida=45619
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm#art151iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm#art14a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D70235cons.htm
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para tanto o projeto de Lei nº 5082/200960, que trata da regulamentação do instituto da

transação e da arbitragem em matéria tributária no Brasil.

Cumpre frisar que o projeto mencionado, juntamente com os Projetos de Lei

ns. 5.080/2009 e 5.081/2009, tramitam apensados ao Projeto de Lei n. 2.412/2007, que

encontra-se  parado  Desde  29  de  setembro  de  2009,  quando  foi  devolvido  à

Coordenação de Comissões Permanentes, em razão de criação de Comissão Especial. 61

Com efeito,  o  projeto  foi  originário  da  Procuradoria-Geral  da  Fazenda

Nacional,  estando na primeira leva de Projetos de Lei encaminhados pelo Governo

Federal para discussão no Congresso Nacional, e que faz parte   do chamado "II Pacto

Republicano  de  Estado  por  um  sistema  de  justiça  mais  acessível,  ágil  e  efetivo",

assinado em abril de 2009 ano pelos Presidentes da República, do Senado Federal, da

Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal.

O referido projeto tem em sua essência diversas questões que envolvem o

tema “transação e arbitragem tributária”. Entretanto, não é nosso objetivo analisá-lo

por  inteiro.  Destarte,  nos  delimitaremos  a  sua  análise  em  face  do  sistema

constitucional tributário desenhado na Constituição pátria,  fomentando sua discussão,

especialmente sobre os princípios previstos em seu art. 37.

4.3.1 Violação a princípios constitucionais

O  projeto  de  lei  aqui  estudado  tem  em  seu  escopo  a  referência  aos

princípios  constitucionais  previstos  no art.  37 da  Constituição  Federal  pátria.  Com

efeito,  o  projeto  cita  princípios  constitucionais  como se estes  tivessem o poder  de

tornar todos os atos relacionados à Transação Tributária perfeitos. Nesse ínterim, o art.

2º do projeto dispõe, por exemplo, que

                                            Em todos os atos e procedimentos desta Lei, serão observados os princípios
do art. 37, caput, da Constituição, do art. 2° da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro
de 1999, e os deveres de veracidade, de lealdade, de boa-fé, de confiança, de
colaboração e de celeridade. 

Observa-se,  portanto,  que,  em  breve  leitura  do  texto,  os  princípios  são

entendidos  como  “palavras  mágicas”  que  simplificam e  tornam  infalíveis  todos  os

procedimentos apontados no projeto. 

60 BRASIL, Projeto de Lei nº 5082/2009, de 20 de abril de 2009. Dispõe sobre transação tributária, nas
hipóteses  que  especifica,  altera  a  legislação  tributária  e  dá  outras  providências.  In:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=431269    
61 Informações obtidas no site www.camara. gov.br, em 03.04.2017.
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Ocorre,  no  entanto,  que  aplicar  todos  esses  princípios  em  todos  os

procedimentos  dispostos  não torna todos estes  perfeitos,  e,  de outra  banda,  torna-se

perigoso,  uma  vez  que  o  projeto  não  operacionaliza  os  princípios,  como  veremos

adiante. 

Faz-se,  portanto,  necessária  a  análise  da  compatibilidade  da  transação

tributária  com  os  princípios  constitucionais,  bem  como  a  análise  de  passagens  do

projeto de lei que, por vezes, os viola.

Por  derradeiro,  Eurico  Marcos  Diniz  de  Santi, no  artigo  "Transação  e

arbitragem no âmbito tributário: paranoia ou mistificação", ao analisar o Anteprojeto de

Lei de Transações inclusive faz uma série de apontamentos sobre violações a diversos

princípios constitucionais, como veremos a seguir.

Analisando  especificamente  os  princípios,  tem-se  que  o princípio  da

legalidade mencionado no art.  2° do PL está explícito em nosso sistema no art.  5o,

inciso II: 

                                             ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei". Destarte, apenas a lei pode dizer o que a administração pode e
deve fazer, concedendo direitos e criando obrigações aos administrados.

Observa-se,  no entanto,  que os procedimentos  da transação proposta  não

estão na lei, mas serão estabelecidos pela Câmara Geral de Transação e Conciliação da

Fazenda  Nacional  -  CGTC,  órgão  vinculado  à  Procuradoria--Geral  da  Fazenda

Nacional, presidida pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou por Procurador da

Fazenda  Nacional  por  ele  indicado.  Com efeito,  caberá  a  esse  órgão,  entre  outros

poderes,  editar  resoluções  específicas  relativas  à  definição  dos  requisitos,  forma  e

parâmetros de propostas de transação. 

Ora, nota-se, portanto, de imediato, uma violação ao princípio da legalidade,

uma vez que esses atos deveriam ser previstos na própria lei de transação. A menção ao

princípio da legalidade, portanto, torna-se ineficaz, uma vez que este não poderá ser

observado por ausência das definições mencionadas no próprio projeto. 

De outro lado, o projeto não delimita a dimensão de termos como transação

e litígio, o que nos dá margem a dúvidas, tais como: “qual seria exatamente o objeto da

transação?”, “o litígio seria a relação jurídico-tributária ou o conflito econômico (forma

de pagamento)?”, “o "litígio" seria a tese que coloca em dúvida a existência da relação
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jurídica tributária, por exemplo, a exigência de lei complementar para ampliar a alíquota

de 2% para 3%, no caso da Lei 9.718/1998? Ou o "litígio" seria o conflito económico

em torno do pagamento, ou não, do crédito tributário, sua antecipação e perdão parcial

de multas e juros (entre 100% e 50%)? 

Nas palavras de Eurico Marcos Diniz de Santi, 

                                             a  pretensão de "transação" sem critérios legais desloca a denotação do termo
para o vazio das concessões recíprocas e de ordem econômica, indisponível
em  matéria  de  Direito  Público.  Sem  critério  legal  prévio  não  há  como
imunizar a pressão dos interesses econômicos sobre os agentes públicos.62

De  outra  banda,  o  princípio  da  impessoalidade,  disposto  no  art.  5º  da

Constituição  Federal  determina  que  todos  são  iguais  perante  a  lei.  Destarte,  este

princípio consagra a ideia de igualdade e isonomia, segundo as quais os administrados

devem ser  tratados  sem  favoritismos  ou  discriminações.  O  projeto  de  lei  referido,

embora  mencionasse  este  princípio,  não  trouxe  garantias  de  sua  observância  a  este

princípio, tendo, inclusive,  trazido uma violação grave a este, quando, por exemplo,

exclui, em seu art. 61, a possibilidade de microempresas e empresas de pequeno porte

transacionarem.

No que concerne ao princípio da moralidade, Celso Antônio Bandeira de

Mello63 diz que "os agentes da Administração Pública devem atuar na conformidade de

princípios éticos. Violá-los implicará violação ao próprio Direito, configurando ilicitude

que sujeita a conduta viciada a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de

pauta jurídica,  na conformidade do art.  37 da CF. Compreendem-se em seu âmbito,

como é evidente, os chamados princípios da lealdade e boa-fé (...)".

Outrossim,  a  CF  também  positivou  o  princípio  da  moralidade  da

Administração no art. 5°, LXXIII, e ainda indica como sancionar sua falta: "qualquer

cidadão  é  parte  legítima  para  propor  ação  popular  que  vise  a  anular  ato  lesivo  ao

patrimônio  público  ou  de  entidade  de  que  o  Estado  participe,  à  moralidade

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".

62 SANTI,  Eurico  Marcos  Diniz  de.  Transação  e  arbitragem  no  âmbito  tributário:  paranoia  ou
mistificação? In. Revista Fórum de Direito Tributário - RFDT. Ano 5, n. 29, set./out. Belo Horizonte:
Fórum. p. 51.
63 Op. Cit. p. 107.
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Nesse viés, a observância deste princípio na lei de transação, por sua vez,

consistiria,  por  exemplo,  em  estabelecer  objetivamente  quais  serão  as  sanções  aos

agentes públicos por atos ou condutas ímprobas, nos termos do art. 37, § 4o, da CF.

Ocorre  que  no  PL  apenas  vemos  menção  aos  termos  "que  será  observado  o

cumprimento da moralidade", entretanto, não dispõe sobre sanções claras e objetivas

aos agentes públicos infratores.

Em  relação  ao  princípio  da  publicidade,  entendido  como  o  dever  da

administração  pública  manter  total  transparência  em  seus  comportamentos  e  atos,

observa-se que o projeto também o viola quando prevê escolha de representantes do

contribuinte  para  participar  das  reuniões  do  CGTC,  os  quais  serão  escolhidos  pelo

Ministro de Estado da Fazenda, a partir de lista sêxtupla composta por conselheiros dos

Conselhos de Contribuintes indicados por entidades de classe de categorias econômicas

de nível nacional, mediante eleição direta, porém secreta (art. 49). Ademais, também

viola quando prevê a possibilidade de sessões do CGTC e do CTC às portas fechadas,

mediante  requerimento  do  sujeito  passivo  transator,  quando  supostamente  for

examinada matéria sigilosa ou dados profissionais ou empresariais restritos (art. 50). 

Para Eurico64, “É como instaurar um novo Conselho de Contribuintes, mais

arrojado e moderno, o CCSL - Conselho de Contribuintes Sem Lei, cujas decisões são

feitas a portas fechadas, sem critérios jurídicos e sem necessidade de motivação, para

júbilo e pleno gozo das partes interessadas na realização da "boa-fé" e da "justiça".”

Por  derradeiro,  assim  como  qualquer  outro  ato  administrativo  deve  ser

público  e  transparente,  também  devem  os  ser  os  atos  relacionados  à  transação  e

arbitragem. Nesse sentido, de acordo com Natalia de Nardi Dacomo65, em sua tese de

doutorado,  "o  ato  administrativo  que  realizar  a  transação e  a  arbitragem deverá  ser

publicado, e a lei que as instituir terá de prever tal procedimento, sob pena de nulidade

do  ato".  Destarte,  essa  possibilidade  de  confidencialidade  de  atos  fere  valores  da

moralidade  administrativa  e  publicidade,  podendo  ainda  dar  margem  à  corrupção,

favoritismos e falta de governança.

Nesse cenário, nas palavras de Eurico66:  

64 Op. Cit. p.52
65 DACOMO,  Natalia  de  Nardi.  Direito  Tributário  Participativo:  Transação  e  Arbitragem
Administrativas da Obrigação Tributária. Tese de Doutoramento apresentada à Banca examinadora da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008. p.89
66 Op. Cit. p.51.
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                                             Surge a tal confidencialidade" totalmente estranha ao de Direito Público e aos
nossos Tribunais Administrativos e Judiciais: ex-surge porque o "litígio", que
a transação geral se propõe a resolver, só se interessa pela pessoalidade do
agente econômico, não se preocupando com o interesse público envolvido. É
o espaço dos interesses  privados,  mesquinhos e contingentes,  pretendendo
impor-se, capturar e se sobrepor ao interesse público.

Por  derradeiro,  frisa-se  que,  além  de  públicos,  os  atos  relacionados  à

transação e arbitragem tributária também devem ser motivados. 

Com efeito, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello67, "este princípio está

implícito tanto no art. 1º, II, da CF, que indica a cidadania como um dos fundamentos da

República, quanto no parágrafo único deste preceptivo, segundo o qual todo o poder

emana do povo, como ainda no art.  5o, XXXV, que assegura o direito à apreciação

judicial  nos casos de ameaça ou lesão de direito.  É que o princípio da motivação é

reclamado quer como afirmação do direito político dos cidadãos ao esclarecimento do

'porquê'  (sic)  das  ações  de  quem gere  negócios  que  lhes  dizem respeito  por  serem

titulares últimos do poder, quer como direito individual a não se sujeitarem a decisões

arbitrárias, pois só têm que se conformar às que forem ajustadas às leis".

Destarte, de acordo com o parágrafo único do art. 1º do PL: Em qualquer

das modalidades de transação de que trata esta Lei, a Fazenda Nacional poderá, em

juízo de conveniência e oportunidade, obedecidos os dispositivos desta Lei,  celebrar

transação,  sempre  que  motivadamente  entender  que  atende  ao  interesse  público.

Ademais,  o  parágrafo  único  do art.  47  dispõe  que  “a  motivação deverá  ser  clara  e

congruente  com  as  circunstâncias  objetivas  do  proponente,  podendo  consistir  em

declaração  de  concordância  com  anteriores  pareceres,  informações,  decisões  ou

propostas,  que,  neste  caso,  serão  considerados  como parte  integrante  do  termo “de

transação”. Aqui, faz-se necessário pontuar, no entanto, que, além de clara e congruente,

a motivação deve ser fundamentada em direito, o tendo como objeto, e não apenas em

critérios econômicos, que restringem o objeto unicamente ao pagamento.

Por derradeiro, frisa-se o parágrafo 3º, art. 24, que dispõe:

                                              Os documentos que compõem o processo de transação serão arquivados na
unidade  da  Fazenda  Pública  que  jurisdiciona  o  domicílio  fiscal  do
contribuinte e as ementas dos termos de transação serão divulgadas na rede
mundial  de  computadores  na  forma  de  regulamento,  com preservação  de
informações sujeitas a segredo na forma do art. 198 da Lei no 5.172, de 1966.

Daqui é possível extrair uma violação ao princípio da motivação, quando o

dispositivo fala apenas da exposição das ementas, desconsiderando o fundamento bem

67 Op. Cit. p. 112.
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como da publicidade, uma vez que fala em informações sujeitas a sigilo com fulcro no

art. 198 do CTN. 

Outrossim,  cumpre  apontar  a  violação ao princípio  da  universalidade  da

jurisdição prevista no art. 5°, XXXV, da CF, no seguinte sentido: "a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

Com efeito, o projeto de lei em seu art. 12 dispõe que “o termo de transação

somente poderá ser discutido, administrativa ou judicialmente, quanto à sua nulidade”.

Ora, aqui observa-se uma clara violação ao princípio da universalidade da

jurisdição, uma vez que há uma delimitação das possibilidades de discussão do termo de

transação na medida em que se impõe condições excludentes para a discussão, admi-

nistrativa e judicial, do termo de transação.

Com isso,  observa-se que  o projeto  em tela,  viola  em sua materialidade

diversos  princípios  constitucionais,  o  que  decore  de  toda  lógica  de  interesses

econômicos que visam a vantagem particular e contingente do contribuinte parar ou não

o tributo, em detrimento, por vezes, do próprio interesse público.



CONCLUSÃO

A partir de uma análise legal, doutrinária e jurisprudencial sobre o tema,

observa-se que um ente público pode submeter-se ao juízo arbitral, desde que se refira a

direitos patrimoniais disponíveis, isto é, de interesse público secundário.  Com efeito,

por  envolver  a  matéria  tributária  interesses  públicos  secundários,  consequentemente

disponíveis, não haveria óbice à submissão da decisão de mérito pela via arbitral. 

Outrossim,  a  utilização  da  arbitragem  para  solução  de  controvérsia  em

matéria tributária preconiza princípios constitucionais, sobretudo o da eficiência, haja

vista  contribuir  para o desafogamento do judiciário  atual,  bem como conferir  maior

celeridade à resolução de conflitos, fornecendo maior tecnicidade às decisões proferidas

e, por vezes, diminuindo custos. 

Observa-se, ainda, que a ausência de disposição legal expressa não consiste

em um entrave para a submissão da administração pública à arbitragem, uma vez que

deva  ser  observada  a  aplicação  dos  postulados  normativos  da  razoabilidade  e  da

proporcionalidade em face do desenvolvimento nacional e concretização dos interesses

públicos. 

Destarte,  a  arbitragem,  além  de  possível,  mostra-se  uma  excelente

alternativa para a solução de conflitos em matéria tributária. Sua utilização, portanto,

contribuiria para um avanço no sistema arrecadatório, bem como para uma maior justiça

fiscal. 

Embora a ausência de disposição legal expressa não deva consistir em um

entrave para a submissão da administração pública à arbitragem, a regulação completa

da arbitragem em matéria tributária é de extrema importância para harmonizar seu uso

com  a  necessária  segurança  jurídica  e  a  indispensável  isonomia  entre  as  partes

envolvidas,  fisco e contribuintes.  Entretanto,  é preciso que a regulação seja livre de

outros interesses envolvidos, diferentes do objetivo de se buscar um sistema de justiça

mais acessível, ágil e efetivo. 

Por derradeiro, frisa-se, nesse cenário, que, se por um lado as tentativas de

consolidação da matéria têm em sua essência interesses políticos e econômicos,  por

outro há também interesses pela classe dirigente, receosa em perder seus últimos meios

de poder. Destarte, estes últimos têm impedido avanços referentes à matéria. Trata-se,
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portanto,  de  resistência  política  e  econômica  camuflada  em  argumentos  jurídicos,

desconstruídos no presente estudo, que apenas corroboram o cometimento de injustiças

fiscais.

De  outra  banda,  essa  resistência  também é  pautada  na  “nossa  cultura  e

tradição,  que vê  no judiciário  o caminho natural  na solução de conflitos,  embora  a

tendência seja o incremento de formas alternativas de justiça.”68

Entretanto, a forte tendência pela busca da simplificação não só fiscal, mas

por medidas alternativas de resolução de litígios indicam que a arbitragem em matéria

tributária está próxima. 

Observa-se que, em que pese não ter tido força na reforma legislativa de

2015 referente ao sistema legal de solução de conflitos fora do judiciário, a arbitragem

em  matéria  tributária  tem  sido  debatida  por  instituições  privadas  de  arbitragem  e

mediação e por pessoas ligadas ao meio em que se praticam os métodos privados e

extrajudiciais de solução de conflitos. Como exemplo desses estudos, pode ser citada a

inclusão do tema da arbitragem tributária em um dos Encontros Nacionais do CONIMA

- Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, realizados anualmente

nas diversas regiões do país.69

Nesse  sentido  estão  as  palavras  do  prof.  Diodo  leite  de  Campos:70 “a

arbitragem em direito está próxima, embora continue a defrontar com a relutância da

classe dirigente em abandonar  os  últimos instrumentos  de controle  da sua principal

fonte”.

Assim, desde que observada em seus aspectos legais e constitucionais, bem

como imune a ataques de outros interesses, a arbitragem em matéria tributária pode ser

a porta de entrada para a modernidade do direito tributário e um avanço para a justiça

fiscal. 

 

68 NETO, Francisco Maia. Op, Cit. p.10.
69 PASQUALIN, Roberto.  Disponível em: http://  http://www.conjur.com.br/2015-dez-27/retrospectiva-
2015-ano-foi-marcado-modernizacao-arbitragem. Acesso em: 12.04.2017.
70Op. Cit. p. 88. 

http://www.conjur.com.br/2015-dez-27/retrospectiva-2015-ano-foi-marcado-modernizacao-arbitragem
http://www.conjur.com.br/2015-dez-27/retrospectiva-2015-ano-foi-marcado-modernizacao-arbitragem
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