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RESUMO 

 

A presente monografia tem como objetivo analisar a aplicação da arbitragem como um método 

alternativo de resolução de conflitos que envolvem matéria tributária, tomando como ponto de 

partida o direito comparado, principalmente no tocante à experiência portuguesa. Dessa forma, a 

pesquisa tem como objetivo geral avaliar se a arbitragem pode ser um mecanismo verdadeiramente 

eficaz para a solução de controvérsias tributárias, tanto em âmbito nacional quanto internacional, 

para ser instituída no Brasil. Para isso, a metodologia da pesquisa utilizada seguiu o método 

qualitativo no tocante à natureza da pesquisa e à abordagem do problema, foi realizada de forma 

exploratória e também utilizou os métodos dedutivo e comparativo. No que diz respeito à técnica, 

a pesquisa é de cunho documental e bibliográfico. Como resultado, a monografia atingiu todos os 

objetivos e conseguiu demonstrar que a arbitragem seria perfeitamente aplicável como uma via 

alternativa para solução de litígios que envolvem o direito tributário, uma vez que foram superados 

os impedimentos teóricos e doutrinários. Além disso, esta seria uma solução necessária e inovadora 

para o ordenamento jurídico, uma vez que possibilita a conclusão de uma controvérsia de forma 

rápida e eficaz, a partir de uma decisão mais técnica. Esse pontos exigem uma solução urgente, 

uma vez que o sistema utilizado atualmente não consegue suprir as demandas do Poder Judiciário 

de forma satisfatória. Como conclusão, esta pesquisa constatou que a arbitragem pode ser aplicada 

no ordenamento jurídico brasileiro e consegue ser um mecanismo que atinge a efetividade e a 

eficiência para resolver conflitos, o que garante o acesso à justiça, um dos propósitos para realizar 

a justiça fiscal. 

 

Palavras-chave: Arbitragem Tributária. Direito Tributário. Justiça Fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze an application of arbitration as an alternative dispute 

resolution method for conflicts involving tax, taking comparative law as a starting point, mainly 

with regard to the Portuguese experience. Thus, the general objective of this research is to evaluate 

whether arbitration can be an effective mechanism for the resolution of tax disputes, at the national 

or international level, to be instituted in Brazil. For this, the research methodology used followed 

the qualitative method with regard to the nature of the research and the approach to the problem, it 

was carried out in an exploratory way and it also used the deductive and comparative methods. 

Regarding the technique, the research carries a documentary and bibliographic nature. As a result, 

the work achieved all the objectives and was able to demonstrate that arbitration would be perfectly 

applicable as an alternative mechanism to solve disputes involving tax law, once the theoretical 

and doctrinal obstacles have been overcome. In addition, this would be a necessary and innovative 

solution for the legal system, since it allows the conclusion of a controversy quickly and effectively, 

based on a more technical decision. These points require an urgent solution, since the system 

currently used cannot satisfactorily supply the demands of the Judiciary. In conclusion, this 

research verified that arbitration can be applied in the Brazilian legal system and can be a 

mechanism that achieves effectiveness and efficiency in order to resolve conflicts, which 

guarantees access to justice, one of the purposes for achieving fiscal justice. 

 

Key-words: Tax Arbitrage. Tax Law. Fiscal Justice. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde a década de 1970, a aplicação dos meios alternativos de solução de conflitos é 

incentivada a partir de movimentos tanto internacionais quanto nacionais. Estes são definidos como 

os processos que oferecem formas de chegar a um consenso fora da instância judicial, e mesmo 

assim fazem com que a demanda seja encaminhada para a esfera mais especializada e onde o acordo 

é mais propício (GIANNETTI, 2017). Entre os métodos utilizados, para além da tutela 

jurisdicional, estão a negociação, a mediação, a arbitragem, a med-arb (avaliação neutra 

preliminar) e os summary jury trials. Neste trabalho, o foco será a utilização da arbitragem. 

A arbitragem é uma espécie de heterocomposição de conflitos que consiste no 

julgamento de um litígio por um terceiro ou vários (denominados árbitros) desenvolvida a partir de 

trâmites mais simplificados, tendo como princípio maior a autonomia das partes. Há indícios da 

utilização desta desde a Grécia Antiga, mas a sua reestruturação se deu a partir do Tratado de Jay 

de 1794 e com a posterior instituição da Corte Permanente de Arbitragem em 1899. Na conjuntura 

atual, a arbitragem é amplamente utilizada, principalmente no âmbito comercial, empresarial, civil 

e em outras diversas áreas do direito. A partir disso, esta vem se mostrando um meio moderno, 

eficiente e eficaz para solucionar controvérsias. 

A aplicação da arbitragem para resolução de conflitos envolvendo matérias tributárias, 

seja entre fisco e contribuintes, ou outros, já acontece em âmbito internacional e nacional (em 

países como, por exemplo, Portugal) e se mostra uma prática extremamente eficiente e rápida. 

Além disso, em um contexto de globalização e constante emergência de novas tecnologias e novos 

modelos de negócios, é natural que as controvérsias se intensifiquem e, para tanto, deve haver um 

sistema de solução de conflitos capaz de abranger todas as inovações. 

No Brasil, o marco inicial da arbitragem foi a criação da Lei de Arbitragem, a Lei nº 

9.307, de 23 de setembro de 1996, que vigora até hoje, a qual permitiu o uso deste método para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, nos termos do art. 1º da citada lei, e 

regulou a convenção de arbitragem, o procedimento, a sentença arbitral e seus efeitos. Entretanto, 

o Brasil ainda não se vale da arbitragem para resolver conflitos em âmbito tributário, com a 

justificativa que só é possível se valer da arbitragem quando se tratar de um direito absolutamente 

disponível, o que foi por muito tempo o posicionamento da doutrina majoritária. 
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De acordo com o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no ano de 2017, na Justiça 

Federal o tempo médio de duração de um processo era entre sete e onze anos, no Tribunal Regional 

Federal da Terceira Região era de nove anos, e no STJ (Superior Tribunal de Justiça) era de dois 

anos. Com isso, é visível que o Poder Judiciário brasileiro está sobrecarregado, e sem perspectiva 

de melhora, ainda mais no cenário da pandemia do Covid-19, em que uma grave crise econômica 

se alastra pelo país. Dessa forma, além da arbitragem tributária ser vista como uma alternativa 

viável para socorrer o sistema jurisdicional, o qual está sobrecarregado, é vista como um 

aperfeiçoamento da tutela jurisdicional para garantir não só celeridade, mas também mais técnica, 

uma vez que a decisão é proferida por um árbitro especializado. 

Agora, com a crescente necessidade de uma solução alternativa para os conflitos 

tributários, haja vista a sobrecarga do Poder Judiciário, a arbitragem tem sido vista como uma 

medida de acesso à justiça e, principalmente, de justiça fiscal (PISCITELLI, 2019). Assim, em um 

momento marcado pela iminência de uma reforma tributária, está inserido o Projeto de Lei nº 

4.257/2019, que visa justamente a implantação de um modelo de arbitragem tributária no Brasil, o 

que beneficiará não só o desafogamento dos tribunais, mas decisões muito mais especializadas, 

melhor fundamentadas e vinculante às partes. 

Portanto, o objetivo desta pesquisa é avaliar se a arbitragem pode ser um método 

verdadeiramente eficaz de resolução de conflitos no âmbito do direito tributário, tanto para 

controvérsias nacionais - que envolvem principalmente a Fazenda Pública e os contribuintes, 

quanto controvérsias transnacionais e internacionais - que compreendem relações entre diferentes 

Estados, pessoas físicas e jurídicas. 

O Direito Tributário é marcado pela indisponibilidade do interesse público, isto é, 

advindo do princípio da supremacia do interesse público. Este dita que os interesses coletivos 

devem se sobrepor aos interesses individuais. Em outras palavras, o sujeito passivo não pode ser 

dispensado de um tributo sem a devida autorização legislativa, também de acordo com o princípio 

da legalidade. A partir disso, poderia ser concluído que a indisponibilidade do crédito tributário 

afastaria qualquer possibilidade de arbitragem, um método heterocompositivo de resolução de 

conflitos regido pela autonomia, no âmbito tributário. Entretanto, a indisponibilidade não é mais 

vista como algo absoluto, esta vem sendo relativizada (SCHOUERI, 2019). 
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Em um meio em que as vias estatais não conseguem fornecer respostas e soluções para 

as necessidades da sociedade de forma efetiva, os métodos alternativos de resolução de conflitos 

ganham espaço, em especial a arbitragem. Esta sobrevém de uma abordagem mais simples e menos 

formal que o processo jurisdicional tradicional, na qual um terceiro resolve um conflito com uma 

decisão vinculante para as partes (GIANNETTI, 2017). Assim, são vários os benefícios da 

utilização da arbitragem, como por exemplo uma justiça mais rápida e segura, um julgamento mais 

técnico, maior autonomia das partes, um procedimento mais democrático, sigiloso e um resultado 

imparcial. 

Diante de todos os benefícios trazidos pela aplicação da arbitragem para resolver 

conflitos e o seu sucesso em outras áreas do direito, indaga-se sobre a sua utilização em matéria 

tributária. Isso se dá principalmente em razão da necessidade de uma reestruturação do sistema 

tributário brasileiro e as iminentes demandas internacionais e transnacionais em matéria fiscal. Para 

mais, surge a necessidade de um sistema verdadeiramente eficaz para mediar as recorrentes 

questões entre Fisco e contribuintes. Dessa forma, têm-se o problema da presente pesquisa: levando 

em consideração a indisponibilidade do interesse público, seria possível a adoção da arbitragem 

como meio alternativo de solução de conflitos no âmbito tributário? 

Para responder o problema proposto, são apresentadas as hipóteses a seguir. 

Primeiramente, considerando que a indisponibilidade do crédito tributário, isto é, do interesse 

público, vem sendo relativizada no sistema tributário brasileiro (SCHOUERI, 2019) e já é 

relativizada por outros sistemas em âmbito internacional, e considerando que, para Piscitelli e 

Mascitto (2018, p. 11), com a arbitragem tributária “pretende-se, apenas, instrumentalizar o debate 

com elementos técnicos e especializados, [...] em nenhum caso, cogita-se de disponibilidade da 

receita tributária ou mesmo na desconsideração do poder de tributar”, seria plenamente possível a 

aplicação do instituto da arbitragem para dirimir conflitos no Direito Tributário, uma vez descrito 

o seu cabimento e circunstâncias pelo legislador. 

Em segundo lugar, levando em consideração que a arbitragem viabiliza aos cidadãos 

um maior acesso à justiça, uma vez que amplia as possibilidades para obter a apreciação do mérito 

em uma controvérsia, e também resulta em soluções mais céleres, o que é uma demanda do atual 

Estado Social e Democrático de Direito para que seja feita a correta aplicação dos seus recursos 

(PISCITELLI, 2019), tem-se que a aplicação da arbitragem para dirimir conflitos cujo objeto está 
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compreendido pelo direito tributário seria uma forma e assegurar a justiça distributiva e, 

consequentemente, reduzir desigualdades sociais. 

Para mais, tendo em vista a aplicação da arbitragem no Brasil desde o marco histórico 

da instituição da Lei nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem), a vasta utilização do método em âmbito 

internacional, e o sucesso atual da arbitragem tributária em Portugal, a utilização da arbitragem 

para resolução de conflitos tributários seria um método verdadeiramente eficaz. Tal situação 

colaboraria para atingir o Objetivo nº 14 do Plano de Ação BEPS (Base Erosion and Profit 

Shifting)2, uma iniciativa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) em conjunto com o G20, cuja meta é tornar mais efetivos os mecanismos de resolução de 

conflitos. 

A presente pesquisa se justifica em três esferas distintas: um motivo pessoal, uma razão 

técnica e teórica, e um motivo social. No que tange ao motivo pessoal, desde o início da graduação 

sempre tive muita afinidade com a disciplina de direito processual civil e tive a oportunidade de 

realizar estágio no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Lá, trabalhei diretamente com um 

método alternativo de solução de conflitos: a conciliação, e pude observar na prática como tal 

mecanismo proporciona uma resolução efetiva, principalmente no tocante ao acesso à justiça, à 

rápida solução da controvérsia e a tendência de uma resposta mais duradoura para as partes. Assim, 

me atentei à aplicação de mecanismos alternativos no Poder Judiciário como uma possibilidade 

inovadora e eficiente de resolver conflitos. 

No ano de 2018, participei do Congresso “Employment Network Event”, na 

Universidade de Ciências Aplicadas de Haia, na Holanda, e a partir de uma palestra e um painel de 

debates pude observar a comunidade acadêmica internacional discutir as formas de aplicação e os 

resultados da arbitragem. Com isso, vislumbrei a arbitragem como um excelente método de 

resolução de conflitos, seja em âmbito internacional ou nacional, visto que proporciona 

julgamentos mais rápidos e técnicos, provê uma decisão obrigatória e vinculante às partes e gera 

um maior senso de justiça. 

A partir dos estudos de direito tributário, despertei o interesse para esta área de 

conhecimento e pude compreender a realidade do Poder Judiciário brasileiro, principalmente no 

 
2 Erosão de Base e Transferência de Lucros. (tradução nossa) 
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tocante à demora e à sobrecarga. A partir disso, a pesquisa se justifica na esfera técnica e teórica, 

uma vez que todos os anos, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realiza um relatório das 

estatísticas sobre a estrutura e a litigiosidade dos tribunais brasileiros e, no ano de 2019, o direito 

tributário era o 6º assunto mais incidente, com 5.168.177 novos casos3. Além disso, as execuções 

fiscais correspondem a 39% dos casos pendentes e a 70% das execuções pendentes, com uma taxa 

de congestionamento de 87%4. Isto significa que o Poder Judiciário é lento e continuará assim nos 

próximos anos se não houver nenhuma mudança (ALVIM, 2020), especialmente nas demandas de 

matéria tributária. 

Dessa forma, os dados acima citados, bem como o projeto de reforma tributária e o 

Projeto de Lei nº 4.257/2019, que visa instituir a arbitragem tributária no Brasil, me fizeram refletir 

sobre a possibilidade de aplicação da arbitragem para dirimir conflitos cujo objeto se encontra no 

âmbito do direito tributário. Tais situações também provocaram a retomada da discussão dessa 

temática no Brasil, uma vez que o paradigma da indisponibilidade do interesse público vem sendo 

relativizado, como atestado pela experiência portuguesa, que implantou a arbitragem tributária em 

2011 com o Regime Jurídico da Arbitragem Tributária (RJAT)5. 

Se faz necessária a análise de uma solução para o Sistema Tributário atual, o qual já é 

visto como antiquado e carece de mudanças e atualizações. Nesse sentido, a arbitragem tributária 

pode ser vista como um instrumento de justiça fiscal e social, tanto para desafogar o sistema quanto 

para prover formas inovadoras de resolução de conflitos, e nisto, está no motivo social da presente 

pesquisa. Isto porque a arbitragem tributária pode colaborar para a efetivação do princípio da 

celeridade, com procedimentos mais rápidos que um processo convencional, decisões 

extremamente especializadas e obrigatórias, ou seja, vinculantes para as partes, uma vez que ambas 

se submeteriam voluntariamente ao juízo arbitral. 

 
3 Dado de acordo com o painel “Justiça em Números Digital”, referente ao ano de 2019, na seção sobre “Demandas 

por Classe e Assunto”, do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). Disponível em: 

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimi

o03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT>. Acesso em: 27 set. 2020.  
4 De acordo com o Sumário Executivo do “CNJ em Números” edição 2020, sobre o ano de 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2020/08/WEB_V2_SUMARIO_EXECUTIVO_CNJ_JN2020.pdf>. 

Acesso em: 27 set. 2020. 
5 Introduzido no ordenamento jurídico português pelo Decreto-Lei 10/2011, de 20 de janeiro, conforme autorização 

legislativa do art. 124º da Lei 3-B/2010. O RJAT foi objeto de alteração pela Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

pela Lei 20/2012, de 14 de maio, e pela Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT
https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimio03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT
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Cabe, portanto, à comunidade acadêmica analisar a aplicabilidade dos métodos 

alternativos de solução de conflitos que envolvem a matéria tributária, para que desenvolva o senso 

crítico e desperte no legislador o anseio de instituir um sistema arbitral tributário efetivo, mesmo 

que de forma gradual. A arbitragem é um mecanismo que vem crescendo ao redor do mundo e é 

amplamente utilizada em diversas áreas do direito. Sendo assim, estima-se que a presente pesquisa 

propiciará conhecimentos e suscitará debates acerca da arbitragem tributária em âmbito nacional e 

internacional, a partir do Direito Tributário Brasileiro, do Direito Comparado e do Direito 

Tributário Internacional. 

Do ponto de vista metodológico, o presente trabalho está organizado seguindo as diretrizes 

do Dom da Produção Acadêmica. De acordo com o sistematizado pelo Dom da Produção 

Acadêmica (2017 p. 63 apud SILVA, 2006, p. 32), segue o método qualitativo, no tocante à 

natureza da pesquisa e abordagem do problema. Isto porque busca compreender um fenômeno 

social, um mecanismo de resolução de conflitos, sobreposto ao contexto do direito tributário. Dessa 

forma, se enfatiza a investigação da aplicação da arbitragem no âmbito tributário para solucionar 

controvérsias. Uma vez adotado o método de pesquisa qualitativo, será feita uma análise 

documental do conhecimento científico já produzido sobre a temática, do arcabouço legal vigente 

e ainda em projeto, e será observada a experiência de outros Estados com a arbitragem tributária, 

a fim de comparar a sua utilização. 

No que tange aos objetivos, a pesquisa foi realizada de forma exploratória, nos termos 

fixados pelo Dom da Produção Acadêmica (2017, p. 64 apud GIL, 2009, p. 41-42), uma vez que 

visa tornar o problema mais explícito e construir hipóteses. Ou seja, a pesquisa desenvolvida tem 

como objetivo explorar a arbitragem tributária de forma a criar hipóteses sobre a sua aplicação, 

especialmente para aperfeiçoar e modernizar o sistema jurisdicional brasileiro. Assim, o trabalho 

envolveu o levantamento bibliográfico, a averiguação das experiências arbitrais em outras 

jurisdições de forma exemplificativa. 

O método a ser utilizado foi o dedutivo, de acordo com o disposto pelo Dom da Produção 

Acadêmica (2017, p. 65 apud SEVERINO, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2009), visto que 

abarcou uma conclusão lógica a partir de determinadas premissas. Além disso, foi utilizado 

também o método comparativo, nos termos do Produção Acadêmica (2017, p. 66 apud 

SEVERINO, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2009), uma vez que foi feito um estudo apoiado no 
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direito comparado entre o ordenamento jurídico brasileiro e as boas práticas internacionais dos 

países membros da OCDE, com destaque para o ordenamento jurídico português. Quanto à técnica, 

estas são as de pesquisa documental e bibliográfica, na medida que foram consultadas fontes 

primárias - como leis vigentes e projetos de lei, e secundárias - como livros, artigos e periódicos. 

Por fim, os instrumentos de coleta de dados utilizados foram predominantemente através 

da observação não participante, considerando que não houve necessidade de um contato direto e 

imersivo da pesquisadora com o método de resolução de conflitos estudado, em conformidade com 

o que é afirmado pelo Dom da Produção Acadêmica (2017, p. 65, apud SEVERINO, 2007; 

MARCONI; LAKATOS, 2009). Assim sendo, os dados trabalhados foram recolhidos a partir do 

conhecimento científico já produzido, até então, sobre a arbitragem tributária. 

A pesquisa está estruturada de forma que, em um primeiro momento foi feita uma análise 

do cenário atual de litigância tributária, especialmente no que diz respeito ao delineamento dos 

conflitos atuais nacionais e internacionais. Neste ponto, também foi enfatizado o estado do Poder 

Judiciário Brasileiro no que diz respeito à incidência do assunto direito tributário nos tribunais e as 

estatísticas relacionadas à produtividade dos tribunais. Foram abordados também os métodos de 

resolução de conflitos disponíveis no âmbito do direito tributário no Brasil, como o processo 

judicial, o processo administrativo e a transação tributária. 

Em seguida, o foco foi centralizado na aplicação da arbitragem para resolução de conflitos 

tributários. Como esta ainda não existe no Brasil, foi feito um paralelo a partir do direito comparado 

de Portugal para verificar a forma com que esta é realizada. Ato contínuo, também foram analisados 

os principais desafios que circundam a aplicação da arbitragem no Brasil, em particular a questão 

da indisponibilidade do interesse público. Para mais, o Projeto de Lei nº 4.257/2019 no Brasil foi 

avaliado, tomando como parâmetro a experiência portuguesa. 

Por último, a aplicação da arbitragem tributária foi abordada como uma forma de justiça 

fiscal, partindo da premissa de que a justiça distributiva está integrada à justiça fiscal e tem como 

um objetivo de realização o acesso à justiça. Por esse ângulo, a arbitragem tributária foi abordada 

como uma forma de acesso à justiça e realização da efetividade dos métodos de resolução de 

conflitos, como também sugerem as práticas internacionais. 
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2 O CENÁRIO ATUAL DE LITIGÂNCIA TRIBUTÁRIA  

 

A presente pesquisa tem como cerne a aplicação do instituto da arbitragem no âmbito 

tributário para solucionar eventuais conflitos. Para analisar a aplicação de tal instituto, deve-se 

investigar o cenário atual da litigância tributária, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito 

internacional, a fim de identificar o contexto no qual o direito tributário contemporâneo se insere. 

Em primeiro lugar, considerando que a arbitragem é um método alternativo de resolução de 

conflitos, se faz necessário o resgate do que é compreendido por um método de resolução de 

conflitos e em seguida o que caracteriza um método como alternativo. Após, será feito o 

delineamento dos conflitos tributários. 

Um método de resolução de conflitos compreende todas as possibilidades de 

enfrentamento de um problema, seja através do exercício da jurisdição (com a intervenção do Poder 

Judiciário) ou não. Para Rosemiro Pereira Leal (2018), as modalidades de resolução de conflitos 

passam pela barbárie da autotutela até os modelos das sociedades político-democráticas de direito, 

nas quais há a institucionalização do julgamento através da legislação, ou seja, a jurisdição. A partir 

deste paradigma, há a concentração do poder de decisão e resolução de controvérsias nas mãos do 

Estado, que segue um processo com garantias principiológicas e leis fundamentais. 

O modelo atual de processo adotado nos tribunais ao redor do mundo, inclusive no 

Brasil, segue este parâmetro, onde o acesso à tutela jurisdicional para a obtenção de uma solução 

ou resposta à um problema é uma garantia constitucional, conforme dita o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). Quando uma controvérsia se instaura em âmbito tributário, 

o sistema processual atual prevê a possibilidade da judicialização desse conflito, que segue modelo 

constitucional de processo. Dessa forma, a parte interessada ou cujo direito fora violado busca a 

tutela jurisdicional, na qual é assegurado o contraditório, e um juiz profere uma decisão obrigatória 

para as partes. 

Para além dos limites do processo judicial, estão as formas “alternativas” de justiça, a 

“Alternative Dispute Resolution” (ADRs)6, que compreende os procedimentos pautados na 

 
6 Nomenclatura em inglês utilizada nos Estados Unidos, em português: “Resolução Alternativa de Disputas”. Além 

da sigla ADRs, no Brasil também são utilizadas as seguintes nomenclaturas: Meios Alternativos de Resolução de 

Conflitos (MASC); Meios Extrajudiciais de Resolução de Controvérsias (MESC); Resolução Apropriada de Disputas 

(RAD). 
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celeridade, na informalidade, na economia, na busca por soluções criativas e, em alguns casos, 

mutuamente satisfatórias, sem a intervenção de um juiz, de acordo com Pantoja e Almeida (2016). 

Os métodos alternativos não funcionam de forma oposta à jurisdição, mas sim de forma 

complementar ao Poder Judiciário, tendo em vista que para cada conflito existe um método de 

resolução mais apropriado, de acordo com a necessidade das partes e a delimitação da controvérsia. 

Entre dos Meios Alternativos de Resolução de Conflitos (MASC), destacam-se a 

negociação, a conciliação, a mediação e a arbitragem. A negociação diz respeito a um diálogo 

direto entre as partes, sem a intervenção de um terceiro; a conciliação ocorre quando há a presença 

de um terceiro neutro que orienta as partes para chegar em um acordo; já na mediação também há 

um terceiro envolvido (mediador), que oportuniza o diálogo entre as partes e cria um ambiente 

propício para elas encontrarem uma alternativa. Esses métodos oportunizam as partes a chegar a 

um acordo mais rápido e são compreendidos por “todos os meios de resolução de conflitos que 

sejam diferentes da decisão por julgamento em tribunal” (GOUVEIA, 2014, p. 18). 

Como o foco da presente pesquisa é a arbitragem, far-se-á uma análise do conceito e 

características desta. Esta é um método heterocompositivo extrajudicial que consiste no julgamento 

de um litígio por um terceiro imparcial escolhido pelas partes. Para Scavone Júnior (2018, p. 19), 

é definida como “meio privado, jurisdicional e alternativo de solução de conflitos decorrentes de 

direitos patrimoniais e disponíveis por sentença arbitral, definida como título executivo judicial e 

prolatada pelo árbitro, juiz de fato e de direito, normalmente especialista na matéria controvertida”. 

A partir da definição dada por Scavone Júnior, é possível assimilar as características 

da arbitragem. Em primeiro lugar, um método heterocompositivo extrajudicial significa que há a 

presença de um terceiro imparcial e equidistante das partes, que é responsável por prolatar uma 

decisão vinculante entre elas e, em regra, obrigatória, diferentemente dos outros métodos 

alternativos como a conciliação e a mediação, que são marcados pela autocomposição. Para mais, 

a arbitragem é regida pelo princípio da autonomia privada, que se faz relevante uma vez que aderir 

ao procedimento arbitral é uma escolha das partes, que também podem escolher o direito aplicável 

e a forma que será realizada - institucional ou ad hoc (GIANNETTI, 2017). 

Nos últimos anos, há um grande incentivo à utilização dos métodos alternativos para 

resolver conflitos, uma vez que estes podem garantir benefícios para ambas as partes, mais 

celeridade, e tendem a possibilitar um acordo comum ou decisão mais duradoura. Nesse sentido, o 
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Código de Processo Civil de 2015 (CPC) trouxe várias inovações ao ordenamento jurídico 

brasileiro ao incentivar a autocomposição7 e validá-la a partir da admissão dos negócios jurídicos 

processuais. Para mais, outra inovação trazida para o ordenamento jurídico brasileiro é a permissão 

da transação tributária, que será abordada no ponto 2.1.2 deste capítulo. 

Além disso, em âmbito internacional a utilização dos ADRs é incentivada e é de fato 

aplicada para a resolução de conflitos de diversas matérias. A arbitragem, em especial, é utilizada 

para conflitos internacionais (tanto aqueles que envolvem Estados como sujeito de direitos quanto 

pessoas físicas e jurídicas) em áreas como direito internacional público, direito do mar, direito 

comercial, direito dos investimentos, direito tributário, dentre outros. Nesse aspecto, é possível 

citar a Corte Permanente de Arbitragem, a Câmara Internacional do Comércio, a Comissão das 

Nações Unidas para o Direito Comercial Internacional, e outros órgãos e instituições que 

incentivam o uso dos ADRs. 

Mesmo na seara internacional, tais formas de resolver controvérsias representam 

ótimas alternativas para um procedimento com menos custos, estresse e formalidades do que a 

forma tradicional de litigância. Para mais, de acordo com o Legal Information Institute8, “a 

principal vantagem dessa forma de solução de controvérsias é permitir que as próprias partes 

controlem o processo e a solução”. A partir desse aspecto, a arbitragem seria uma alternativa viável 

para aqueles que necessitam que um conflito seja resolvido de forma célere e a burocracia trazida 

pela tutela jurisdicional tradicional. 

A partir do incentivo às novas formas de resolução de conflitos, é possível observar 

uma vontade do legislador de reverter o problema da litigiosidade. O que significa que, ao 

apresentar alternativas ao método tradicional da jurisdição, é possível vislumbrar a intenção do 

legislador de, não só exibir formas de desafogar o sistema vigente, mas de demonstrar que existem 

formas mais adequadas, e até melhores, de resolver determinados conflitos. Dessa forma, para 

 
7 De acordo com o que dispõe, especialmente, o artigo 3º e seus parágrafos, e o artigo 139, IV do Código de Processo 

Civil, que preveem, respectivamente, o direito à apreciação jurisdicional de qualquer ameaça ou lesão de direito, a 

permissão da arbitragem, o estímulo a solução consensual dos conflitos, e que o juiz deve promover a autocomposição 

a qualquer tempo (preferencialmente com o auxílio de conciliadores e mediadores).  
8 Instituto fomentado pela Cornell Law School que promove o livre acesso à informação jurídica. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/wex/alternative_dispute_resolution>. Acesso em: 10 nov. 2020.  
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compreender o cenário atual de litigância é imprescindível uma análise sistemática dos dados 

disponíveis em órgãos oficiais, o que será abordado do ponto seguinte deste capítulo. 

 

2.1 Delineamento dos conflitos tributários nacionais e internacionais 

 

Para compreender o contexto atual em que o direito tributário se insere, se faz 

necessária a análise dos dados disponíveis para mapear os tipos de conflitos e as matérias mais 

incidentes, bem como a duração média de um processo. Tal análise se faz pertinente visto que a 

aplicação de uma forma de resolução de controvérsias deve levar em consideração o cenário atual 

em que esta será inserida. Uma vez que a presente pesquisa aborda tanto o viés nacional quanto 

internacional, valendo-se do direito comparado, a análise tem como base o Poder Judiciário 

Brasileiro, a justiça portuguesa e dados internacionais disponíveis. 

Em âmbito nacional, no Brasil, o CNJ é o órgão responsável por aperfeiçoar o trabalho 

do Poder Judiciário. Este fornece dados administrativos e processuais e garante a transparência da 

justiça brasileira. O painel Justiça em Números9 fornece livre acesso aos dados colhidos a partir de 

inúmeros indicadores e filtros e, a partir dele, será feito um retrato do estado atual em que o Poder 

Judiciário Brasileiro se encontra, especialmente com relação aos conflitos que envolvem matéria 

tributária. Ressalta-se que os dados mais atuais disponíveis no CNJ quando da produção da presente 

pesquisa são de até 2019, então são estes que serão usados como parâmetro. 

A partir de uma visão geral da Justiça em Números, se faz relevante observar em 

primeiro lugar a taxa de congestionamento judicial, que desde o ano de 2009 se mantém acima de 

70%10, uma das maiores do mundo. Essa taxa representa a divisão do número de processos 

existentes pelo número de processos julgados. Isso significa que o Poder Judiciário Brasileiro é 

extremamente lento e não consegue dar vazão aos seus processos. Esse cenário é preocupante uma 

vez que a grande maioria dos procedimentos necessita de uma solução urgente ou, no mínimo, em 

 
9 Painel “Justiça em Números Digital”. Disponível em: 

<https://paineis.cnj.jus.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=qvw_l%2FPainelCNJ.qvw&host=QVS%40neodimi

o03&anonymous=true&sheet=shResumoDespFT>. Acesso em: 19 nov. 2020 
10 Dado disponível no Painel do da Justiça em Números na aba “Resumos”, com o filtro total, que abrange todos os 

tribunais do Brasil, ano 2019. 
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tempo hábil. Com uma taxa tão elevada, muitas demandas são prejudicadas e demoram anos para 

obter uma resolução de mérito.  

A partir disso, se faz relevante a análise do tempo médio de duração de um processo 

judicial no Brasil. Também de acordo com a Justiça em Números, o tempo médio de duração de 

um processo de conhecimento é de 1 ano, sem contar com o 2º grau. Mas, ao conferir as execuções 

fiscais, o tempo médio de duração é quase 8 vezes maior: 7 anos e 11 meses. Em estados mais 

populosos como São Paulo, o tempo médio para satisfazer uma execução fiscal é de quase 9 anos. 

O estado de Minas Gerais destoa da média nacional: a execução fiscal tem duração média de apenas 

10 meses, isto porque de acordo com o TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais), este investe 

permanentemente na eficácia da prestação jurisdicional11. 

O tempo de duração do processo deve ser visto com bastante seriedade, uma vez que 

este objetiva a solução de uma controvérsia, e não é justo com as partes envolvidas arcar com o 

ônus da demora do próprio judiciário. O art. 5º, LXXVIII da CF/88 consagra o princípio da 

celeridade processual como um direito fundamental “a todos, no âmbito judicial e administrativo, 

são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação” (BRASIL, 1988). Ora, esperar 7 anos e 11 meses para obter uma resposta do poder 

judiciário não é razoável, muito pelo contrário, é preocupante. 

No que tange às matérias mais incidentes nos tribunais no âmbito da justiça estadual, 

estas são, respectivamente, direito civil, direito penal, processo civil e do trabalho e direito 

tributário. Mesmo na seara estadual, o direito tributário representou em 2019 o 5º tema mais 

incidente em todos os tribunais do Brasil, com cerca de 4.305.267 processos. Já em âmbito federal, 

o direito tributário ocupa o 3º tema mais incidente, com 828.134 processos, somente atrás do direito 

previdenciário e do direito administrativo. Em ambos os cenários, a dívida ativa é um dos assuntos 

mais recorrentes, juntamente com os impostos na justiça estadual e com as contribuições na justiça 

federal. 

Dessa forma, ficou demonstrado que o poder judiciário brasileiro não é eficiente para 

resolver conflitos, especialmente tributários. Seria então necessário um aperfeiçoamento ou uma 

 
11 Proposição de acordo com notícia produzida pelo próprio TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) em 2017, 

sobre o destaque que este tribunal tem face aos demais tribunais do país, a partir do Relatório Justiça em Números 

produzido pelo CNJ naquele ano. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portaltjmg/noticias/numeros-do-tjmg-se-

destacam-no-cenario-brasileiro.htm#.X7cHr2hKhPY> . Acesso em: 19 nov. 2020. 
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inovação para que as demandas fossem resolvidas em menor tempo e com mais eficiência. É neste 

contexto que surge o Lei nº 4.257/2019 no Brasil, que visa a alteração da Lei das Execuções Fiscais 

(Lei nº 6.830 de 1980) para possibilitar a negociação extrajudicial como uma opção para a solução 

de conflitos sobre débitos inscritos na dívida ativa, isto é, a arbitragem tributária. Se aprovada, a 

Lei nº 4.257/2019 permitiria ao contribuinte a opção pela via judicial ou extrajudicial para resolver 

o litígio, podendo também a Fazenda Pública realizar a execução nesta. 

No âmbito da justiça portuguesa, O RJAT (Regime Jurídico de Arbitragem Tributária) 

foi adotado em 2011 a partir da aprovação do Decreto-Lei 10/2011, que instaurou um novo 

momento no Poder Judiciário Português. Após a aplicação do RJAT, ao analisar as “Estatísticas da 

Justiça” de Portugal, é possível verificar uma taxa média de resolução processual de 123,2%12, ou 

seja, há mais processos findos do que processos novos. Tal número representa uma taxa bastante 

satisfatória e pode ser atribuída à instituição dos Centros de Arbitragem Institucionalizada, que 

compreendem não só a área tributária, mas também a administrativa, a empresarial, a consumerista 

e outras. 

Atualmente, Portugal conta com 36 Centros de Arbitragem apoiados pelo Ministério 

da Justiça, que além da arbitragem, colocam à disposição das partes a conciliação e a mediação, de 

acordo com cada controvérsia. A duração de um processo nesses centros tem o prazo legal de no 

máximo 12 meses, mas de acordo com a Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ) o tempo 

médio de duração de um processo é de cerca de 2 a 3 meses13, ou seja, os processos são 

extremamente céleres. Em comparação com a justiça brasileira, que não adota a arbitragem em 

matéria tributária, a justiça portuguesa consegue atingir maior efetividade para resolução de 

conflitos tributários, o que se dá majoritariamente em razão do RJAT. 

Em âmbito internacional, os conflitos tributários compreendem majoritariamente a 

dupla tributação internacional, na qual dois ou mais Estados impõem tributos ao mesmo 

contribuinte. Tal situação tem se tornado cada vez mais comum diante do fenômeno da 

 
12 De acordo com o panorama da justiça cível na 1ª instância do ano de 2018. Disponível em: 

<https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/pt-pt/Paginas/Panorama_Justica_Civel_2018.aspx>. Acesso em: 23 nov. 

2020 
13 Conforme publicado pelo DGPJ (Direção-Geral da Política de Justiça) na seção de Perguntas Frequentes sobre os 

Centros de Arbitragem: Disponível em: <https://dgpj.justica.gov.pt/Resolucao-de-Litigios/Arbitragem/Perguntas-

frequentes-sobre-Centros-de-Arbitragem>. Acesso em: 23 nov. 2020. 
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globalização, que internacionaliza cada vez mais as relações econômicas e comerciais, tanto entre 

Estados quanto empresas que atuam em diversos países, principalmente com a ascensão da 

economia digital. O problema da dupla tributação internacional fez com que tratados internacionais 

sobre essa matéria surgissem, desde 1928 com a Liga das Nações, até meados da década de 1960 

com a OCDE. 

São várias as formas de resolução desses conflitos disponíveis no âmbito do Direito 

Internacional Público, como os meios diplomáticos, os políticos e os jurisdicionais (MONTEIRO, 

2014). Além disso, a Convenção Modelo da OCDE (CMOCDE)14 estabelece dois caminhos para 

resolver conflitos sobre a bitributação: o procedimento amigável e a arbitragem (GABRIEL, 2016). 

Nesses moldes, a arbitragem funciona como um método alternativo ao procedimento amigável, 

como diz Luís Eduardo Schoueri (2009, p. 307), “não um meio de resolução de questões de 

interpretação de tratados, mas parte integrante do procedimento amigável. São, portanto, institutos 

complementares a um único mecanismo de solução de conflitos”. 

Ainda em âmbito internacional, a arbitragem vem sendo amplamente utilizada em 

conflitos que envolvem um ente público ou um Estado soberano, como por exemplo pelos 

mecanismos de solução de controvérsias da OMC (Organização Mundial do Comércio), NAFTA 

(Tratado Norte-Americano de Livre Comércio), MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) e ICSID 

(Centro Internacional para a Arbitragem de Disputas sobre Investimentos). Nesta mesma linha, a 

União Europeia editou a Convenção 90/436/EEC, na qual idealiza a arbitragem em matéria de 

tributação de renda. A partir disso, é possível observar uma tendência internacional para adotar 

cada vez mais a arbitragem como um método de resolução de conflitos.  

 

2.2 Direito Tributário e o Poder Judiciário Brasileiro 

 

Atualmente no Brasil, as formas disponíveis para resolver conflitos tributários são: o 

processo judicial e o processo administrativo. Assim, o presente subcapítulo tem como objetivo 

analisar a forma com que tais opções se desdobram e as inovações legislativas incorporadas a estes 

métodos durante os últimos anos. Em primeiro lugar será analisado o contexto de acesso à justiça 

 
14 Model tax convention on income and capital de 1998, da OCDE. 
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no qual os métodos de resolução de conflitos se inserem, em seguida será abordado o processo 

judicial e seus desdobramentos, o processo administrativo, um método não judiciário para resolver 

conflitos que envolvam matéria tributária e, por fim, a transação tributária, uma inovação trazida 

pela Lei nº 13.988/2020. 

Antes de passar para a análise de cada via de resolução propriamente dita, se faz 

necessário destacar que o acesso à justiça é uma garantia constitucional, elencada no art. 5º, XXXV 

da CF/88 e também está contido no art. 3º e 7º do Código de Processo Civil (CPC). Tal princípio 

incorpora não só o simples acesso à justiça, a disponibilização dos meios para se obter a tutela 

jurisdicional, mas também a efetiva resolução de um conflito, isto é, extrapola uma mera garantia 

formal. Nesse sentido, a busca pela jurisdição contempla também a necessidade de efetividade, 

para que a parte tenha a sua demanda satisfeita, e a isonomia material, como afirma Flávio Galdino: 

Ou seja, ao princípio da inafastabilidade são agregados determinados valores que o 

transformam no princípio do acesso à justiça, mais preocupado com a solução dos 

conflitos com justiça do que com o desenvolvimento técnico do processo judicial ou a 

preservação de algum pretenso monopólio das soluções jurisdicionais ou dos processos 

judiciais (GALDINO, 2006, p. 449-450) 

 

Para o autor, o princípio da inafastabilidade está agregado ao princípio do acesso à 

justiça, ou seja, ambos não podem ser vistos de forma isolada. O acesso à justiça não está limitado 

à mera prestação jurisdicional, este deve objetivar como fim maior a solução real de uma 

controvérsia. Também para Galdino (2006), o acesso à justiça pode ser compreendido como o 

acesso à ordem jurídica justa, isto é, obter uma decisão de mérito que coloque um fim em uma 

controvérsia. A partir disso, o art. 5º, XXXV da CF/88 pode ser interpretado como uma garantia 

do direito de ação (GIANNETTI, 2017). É também neste contexto que os MASC são vistos não 

como uma forma de restrição à justiça, mas sim como uma ampliação ao seu acesso. 

No contexto do acesso à justiça como algo que extrapola a simples instauração de um 

procedimento, estão inseridos o processo judicial e o processo administrativo, que possuem 

trâmites diferentes, mas que, em suma, têm o mesmo objetivo: garantir a solução de uma 

controvérsia. A partir dessa ótica que será feito um delineamento da forma com que cada um deles 

se desdobra, levando em consideração também que ambos integram o Poder Judiciário Brasileiro. 

Em um primeiro momento será abordado o processo judicial quando diz respeito à resolução de 

conflitos tributários, em seguida o processo administrativo com as suas particularidades e a mais 

recente inovação no sistema tributário nacional: a transação tributária. 
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2.2.1 O processo judicial tributário 

 

A instauração de um processo judicial em âmbito tributário visa, em suma, obter uma 

sentença – decisão terminativa, para sanar uma divergência jurídica entre o sujeito passivo 

tributário (o contribuinte) e o Fisco. Neste, é garantida a ampla defesa e o contraditório, princípios 

constitucionais do processo elencados no art. 5º, LV da CF/88 e são admitidos todos os meios de 

prova, sejam documentais, testemunhais, entre outros. Em síntese, o processo judicial garante que 

uma controvérsia seja submetida à tutela jurisdicional para que a demanda seja analisada e decidida 

por um juiz de direito competente. 

As demandas judiciais compreendem majoritariamente assuntos relativos à dívida 

ativa, aos impostos, às contribuições, o crédito tributário, as taxas, os regimes especiais de 

tributação, as limitações ao poder de tributar, as obrigações tributárias e outros, de acordo com o 

painel da “Justiça em Números” do CNJ sobre os assuntos mais incidentes. Além disso, as 

execuções fiscais também seguem pela via judicial. Os trâmites do processo judicial estão 

submetidos ao disposto no Código Tributário Nacional (CTN) e no Código de Processo Civil 

(CPC). Entretanto, como mencionado anteriormente, o processo judicial é bastante moroso e 

muitas vezes demora anos para satisfazer um direito. 

Uma inovação jurídica trazida pelo Código de Processo Civil (CPC) de 2015 é a 

permissão de realização de negócios jurídicos processuais atípicos, para além dos negócios 

jurídicos processuais típicos já permitidos pelo Código anterior, a partir do disposto no art. 190 do 

CPC15. Tal inovação consagra o princípio da autonomia da vontade e da autocomposição, que 

representa maior liberdade para as partes e propicia a cooperação, a boa-fé e a também viabiliza 

uma solução mais célere e efetiva (JUNIOR; SANTOS, 2018). Como consequência, os negócios 

jurídicos processuais também são admitidos quando a matéria envolve o direito tributário. 

De acordo com o Enunciado 256 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e com 

a Portaria 742/2018 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), seria necessário para 

celebração de um negócio jurídico processual o interesse da Fazenda Nacional, a confissão do 

 
15 Art. 190, CPC: Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente 

capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus 

ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. (BRASIL, 2015) 
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sujeito passivo no caso de amortização da dívida, a oferta de garantias e a obrigação do devedor 

informar sobre qualquer alienação de bens (GRUPENMACHER, 2020). Dessa forma, a admissão 

dos negócios jurídicos processuais atípicos pode ser vista também como uma manifestação de 

vontade do legislador de reverter o problema da litigiosidade. 

 

2.2.2 O processo administrativo tributário 

 

Com relação ao processo administrativo tributário, também denominado ação fiscal ou 

processo administrativo fiscal, este compreende uma relação jurídica bilateral entre Fisco e 

contribuinte. É um meio de resolução de uma controvérsia tributária que seria mais rápido e menos 

burocrático que a via judicial. Este é caracterizado pelo conjunto de atos interligados nos quais o 

agente administrativo é obrigado a agir de acordo com a legislação. A partir disso, impugnações e 

recursos são apresentados pelos contribuintes para que sejam julgados por órgãos colegiados no 

âmbito da administração. 

O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) é o principal órgão em âmbito 

administrativo para dirimir questões tributárias e atua na esfera federal. O CARF está atrelado ao 

Ministério da Economia e tem como valores a ética, a transparência, a prudência a impessoalidade 

e a cortesia16. Este visa identificar, divulgar e sumular a jurisprudência tributária, bem como 

otimizar a capacidade de julgamento e simplificar o julgamento de processos de menor 

complexidade17. 

Assim, é possível compreender que o sistema judiciário atual consegue de fato resolver 

demandas que envolvem a matéria tributária. Entretanto, diante da complexidade da matéria, do 

congestionamento judicial e do tempo elevado de duração do processo, o sistema atual não atinge 

a efetividade. Os maiores prejudicados são aqueles que necessitam dessa tutela para ter o seu direito 

garantido ou problema solucionado. É nesse contexto que tanto a arbitragem tributária quanto 

 
16 De acordo com o disposto no Mapa Estratégico do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais). 

Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/mapa-final.png>. Acesso em: 20 

nov. 2020. 
17 Informações elencadas na parte de “Objetivos e Processos Finalísticos” do Mapa Estratégico do CARF (Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais). Disponível em: <http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-

ainformacao/institucional/mapa-final.png>. Acesso em: 20 nov. 2020. 
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outros métodos alternativos de resolução de conflitos vêm ganhando bastante espaço em âmbito 

nacional e internacional, que surgem como uma opção viável e necessária para desafogar o sistema 

atual. 

 

2.2.3 A transação tributária  

 

Uma inovação trazida pelo legislador a partir da Medida Provisória nº 899/2019, que 

foi convertida na Lei nº 13.988/2020, é a transação tributária, que diz respeito a uma transação 

resolutiva de um litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública por parte da União, suas 

autarquias e fundações18. A permissão da transação tributária abre uma nova via de diálogo entre 

Fisco e contribuinte para além do processo judicial e do processo administrativo. Nesse sentido, 

para Piscitelli e Mascitto (2020), “o simples fato de trazer a disciplina de um instituto quase que 

esquecido do CTN, em meio ao desgastante ambiente do contencioso tributário brasileiro, já é uma 

evolução representativa”. 

A transação tributária já estava disposta no art. 171 do CTN19 e já era aplicada em 

alguns municípios que a instituíram no âmbito da sua competência, nesses casos, está já de 

demonstrava muito positiva. A instituição da transação tributária incentiva os métodos alternativos 

de resolução de conflitos e abre portas para a aplicação de outras formas, como a arbitragem. Para 

Betina Grupenmacher (2020, p. 1), “a redução da [...] litigiosidade perpassa, necessariamente, pela 

adoção de medidas alternativas de solução de conflitos, entre as quais se inserem a transação, a 

arbitragem e o negócio jurídico processual”, ou seja, além da transação tributária, a arbitragem 

tributária é uma opção viável para desafogar o sistema atual. 

 

 

 

 

 
18 Nos termos do que é previsto pelo art. 1º da Lei nº 13.988/2020. 
19 Art. 171, CTN: A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 

tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente 

extinção de crédito tributário (BRASIL, 1966). 
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3 A APLICAÇÃO DA ARBITRAGEM PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

TRIBUTÁRIOS  

 

Levando em consideração a necessidade de inovar e propor soluções mais céleres e 

efetivas para resolver conflitos no sistema tributário atual, a aplicação da arbitragem pode ser uma 

resposta viável. Como tal instituto ainda não é aplicado no Brasil para resolver conflitos em matéria 

tributária, somente quando o objeto compreende “direitos patrimoniais disponíveis”20, é necessário 

recorrer ao direito comparado, especialmente de Portugal, para analisar a sua aplicabilidade, tanto 

com relação à superação de empecilhos comumente suscitados, quanto com relação aos resultados 

que a arbitragem pode trazer. Por isso, esse capítulo visa verificar e examinar o uso da arbitragem 

para a resolução de conflitos tributários. 

Assim sendo, o presente capítulo está estruturado de forma que, primeiramente, será 

observada a experiência internacional com a arbitragem tributária, principalmente valendo-se do 

direito comparado no que tange a experiência portuguesa com este instituto. Em seguida, será 

analisado o maior empecilho doutrinário para a aplicação da arbitragem tributária no Brasil 

atualmente: a questão da indisponibilidade do interesse público que, como será demonstrado, já foi 

superada. Posteriormente, o Projeto de Lei nº 4.257/2019 no Brasil será objeto de estudo, uma vez 

que este pretende incluir a arbitragem como um método alternativo de solução de controvérsias no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

3.1 A experiência internacional a partir do direito comparado 

 

A arbitragem tributária em Portugal vem sendo aplicada para resolver conflitos desde 

2011, com a instituição do RJAT e se mostra como um método mais eficiente, efetivo e célere que 

a via judicial tradicional. A fim de verificar tais proposições, este subcapítulo fará uma retomada 

de como foi realizada a instituição da arbitragem tributária em Portugal, como esta é aplicada hoje 

em dia e os resultados que vem proporcionando ao sistema judiciário português e aos seus cidadãos. 

 
20 A menção dos “direitos patrimoniais disponíveis” como requisito para a aplicação da arbitragem no Brasil está 

disposta no art. 1º da Lei nº 9.307/1996 (Lei de Arbitragem). 
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Destaca-se que Portugal é um país membro da União Européia e atualmente também é membro da 

OCDE, instituições que incentivam o uso da arbitragem para dirimir controvérsias21. 

No que diz respeito à instituição da arbitragem tributária em Portugal, o Governo da 

República Portuguesa recebeu uma autorização legislativa para instituir a arbitragem em matéria 

tributária a partir do disposto no art. 124º da Lei 3-B/2010. Neste, a arbitragem tributária foi 

mencionada como um direito potestativo dos contribuintes. A partir dessa autorização legislativa, 

o Decreto-Lei 10/2011 foi aprovado e introduziu ao ordenamento jurídico português o Regime 

Jurídico da Arbitragem Tributária (RJAT), mencionado no capítulo anterior como um dos 

responsáveis pela taxa de resolução processual de Portugal. 

Aprovado o Decreto, a efetiva aplicação da arbitragem em Portugal dependeu da 

publicação de uma portaria para vincular a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) à jurisdição 

dos tribunais arbitrais, de acordo com o art. 4º, n. 1 do RJAT. A Portaria 112-A/2011 foi aprovada 

no mesmo ano que o RJAT e representou o segundo passo na implementação do regime de uma 

arbitragem tributária institucionalizada (VILLA-LOBOS; PEREIRA, 2020). O regime atual de 

arbitragem português é institucionalizado uma vez que é regulamentado por lei, os Centros de 

Arbitragem são atrelados ao Ministério da Justiça e à Direção-Geral da Política de Justiça e 

necessitam de autorização, conforme o regime disposto pelo Decreto-Lei nº 425/86. 

Dessa forma, se faz necessário diferenciar as duas modalidades de arbitragem 

existentes: a arbitragem institucionalizada e a arbitragem ad hoc. Na arbitragem ad hoc, a 

autonomia da vontade das partes predomina, estas podem escolher os árbitros, o procedimento a 

ser adotado e a lei a ser aplicada. Na arbitragem institucionalizada, a responsabilidade de escolha 

dos árbitros e do procedimento é de um terceiro alheio às partes, o que gera maior transparência, 

controle das etapas do procedimento e independência em relação às partes do litígio. A arbitragem 

tributária é incompatível com o modelo ad hoc, uma vez que, no direito tributário, a vontade da lei 

deve predominar em detrimento da vontade das partes. 

A autorização legislativa para a aplicação da arbitragem tributária representa uma 

evidência que o impedimento teórico da indisponibilidade do crédito tributário, advindo do 

 
21 De acordo com a Convenção 90/436/EEC da União Européia e o Manual on Effective Mutual Agreement 

Procedures de 2007 da OCDE, os quais incentivam o uso da arbitragem como um método alternativo para solucionar 

conflitos. 
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princípio da indisponibilidade do interesse público e corolário do princípio da legalidade e da 

igualdade, foi superado. A questão em Portugal foi que a arbitragem tributária se desenvolve em 

um tribunal arbitral, que está abarcado pela reserva legal mencionada por J. J. Gomes Canotilho 

(2002, p. 665) a “Constituição dá cobertura à criação de Tribunais Arbitrais (artigo 209º/2), 

entendendo-se que esta norma abrange os Tribunais voluntários [...] [e] ao admitir tribunais 

arbitrais, parece não afastar a ideia de reserva de juiz nas vestes de juiz arbitral”. 

Uma vez que os tribunais arbitrais representam uma espécie da categoria Tribunal e 

este tem a competência de “administrar a justiça em nome do povo”, como menciona Villa-Lobos 

e Pereira (2020, p. RB-1.1) e também de acordo com o art. 213º, n. 3 da Constituição da República 

Portuguesa (CRP). A doutrina internacional tem o mesmo entendimento no que diz respeito à 

superação do dogma da indisponibilidade do crédito tributário para ser objeto de arbitragem quando 

da resolução de controvérsias, isto é, a decisão arbitral tem um caráter jurisdicional e garante uma 

tutela efetiva. Esta questão será melhor abordada no subcapítulo seguinte, cujo foco é justamente 

este ponto da discussão. 

No que tange a forma com que a arbitragem tributária se desenvolve nos Centros de 

Arbitragem portugueses, em primeiro lugar deve-se destacar a competência sobre a matéria 

compreendida para aplicação da arbitragem. O art. 2º, n. 1 do Decreto-Lei 10/2011 estabelece que 

as pretensões sobre declaração de ilegalidade de atos de liquidação de tributos, de autoliquidação, 

de retenção na fonte e de pagamento por conta, e de atos de fixação de matéria tributável quando 

não dá origem à liquidação de qualquer tributo, de atos de determinação da matéria coletável e de 

atos de fixação de valores patrimoniais, podem ser objeto de arbitragem. Nesse sentido, os tribunais 

devem decidir de acordo do o direito vigente sobre cada matéria. 

Os Centros de Arbitragem em Portugal operam de acordo com a competência territorial 

e em função da matéria. No âmbito tributário, a atuação do Centro de Arbitragem Administrativa 

(CAAD) se destaca, este é uma instituição privada sem fins lucrativos que possui autorização por 

lei para realizar a arbitragem. A competência do CAAD compreende o âmbito nacional e seu objeto 

abrange qualquer matéria jurídico-administrativa que comporta arbitragem, como por exemplo a 

matéria tributária. Os requerentes neste Centro de Arbitragem são associados, podendo ser pessoas 

coletivas de direito público ou de direito privado. 
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No CAAD, uma vez instaurada uma controvérsia cujo objeto é o direito tributário e a 

pretensão está incluída na competência de apreciação pela arbitragem disposta no art. 2º, n. 1 do 

Decreto-Lei 10/2011, o contribuinte informa o Centro que pretende recorrer à arbitragem para 

solucionar o litígio. Em seguida, o Centro escolhe um ou mais árbitros ou, ainda, pede para que o 

contribuinte e o Fisco escolham os seus árbitros, a partir daqueles disponibilizados. Uma vez 

selecionados os árbitros, o tribunal arbitral profere uma decisão dentro do prazo de seis meses, 

podendo ser prorrogado por mais seis meses. Uma vez proferida a decisão, quando não cabe 

impugnação ou recurso, esta é vinculante às partes e deve ser acatada em caráter obrigatório. 

O Decreto-Lei 10/2011 autoriza a possibilidade de recurso da decisão arbitral quando 

este é fundamentado na inconstitucionalidade de uma norma (recurso direcionado ao Tribunal 

Constitucional), quando a decisão é contrária a um acórdão do Tribunal Central Administrativo ou 

do Supremo Tribunal Administrativo (recurso direcionado ao Supremo Tribunal Administrativo). 

Nesses casos, a interposição de recurso tem efeito suspensivo e, quando interposto pela 

administração tributária, faz caducar a garantia da suspensão do processo de execução fiscal e, 

quando interposto pelo sujeito passivo, cessa o efeito da liquidação do art. 14º do mesmo 

dispositivo normativo. A partir desses aspectos, Joaquim Freitas da Rocha afirma: 

De um ponto de vista teleológico, o recurso à arbitragem visará sempre a apreciação da 

legalidade dos actos referidos, o que pressupõe sempre um vício de desconformidade com 

o Ordenamento jurídico (ilegalidade stricto sensu ou inconstitucionalidade, nos termos já 

atrás apontados), e traz assumida a ideia de que se está ainda em presença de um 

contencioso de legalidade (e não de mérito, oportunidade ou conveniência), apesar de 

desjurisdicionalizado. (ROCHA, 2014, p. 441) 

 

A partir disso, fica claro que os árbitros devem julgar de acordo com o direito existente, 

uma vez que a arbitragem não significa a desjuridificação do processo tributário. Isso reforça a 

validade da arbitragem e afasta qualquer argumentação no que tange ao princípio da 

indisponibilidade do crédito tributário (GIANNETTI, 2017). Além da interposição de recurso 

contra a decisão arbitral, é possível a impugnação desta nas hipóteses previstas no art. 28º, n. 1 do 

Decreto-Lei 10/2011, quais sejam: a não fundamentação da decisão, oposição dos fundamentos 

com a decisão proferida, pronúncia indevida ou omissa, violação dos princípios do contraditório e 

igualdade das partes. Uma vez apresentada, a impugnação também tem efeito suspensivo. 

Diante do exposto no presente capítulo e levando em consideração que a arbitragem 

tributária em Portugal vem sendo utilizada a cerca de nove anos, é possível observar que esta 
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representa uma alternativa viável aos métodos de resolução de conflitos tradicionais no âmbito 

tributário. É a partir dessa experiência que a presente pesquisa tem o objetivo de demonstrar que a 

utilização de ADR’s é completamente aplicável e bem sucedida, uma vez que garante a celeridade 

e efetividade. Estas características são inerentes à arbitragem tributária, visto que a própria lei 

determina o prazo22 para uma decisão e esta é proferida por um tribunal arbitral altamente 

especializado. 

Como a arbitragem é um método alternativo, esta representa uma ampliação da atuação 

jurisdicional. Para além de soluções mais céleres e efetivas, a aplicação da arbitragem tributária 

em Portugal desencadeou uma série de benefícios, como a ampliação da segurança jurídica e até a 

prevenção de litígios tributários. Como a arbitragem tributária faz com que as decisões sejam mais 

céleres, em razão da rapidez do procedimento arbitral, e técnicas, uma vez que são proferidas por 

árbitros especializados na matéria, isso faz com que a Administração Fiscal e os contribuintes 

avaliem melhor as suas condutas e as normas, antes que possa surgir uma eventual controvérsia 

(PISCITELLI; MASCITTO; FERNANDES, 2020). 

No contexto do Poder Judiciário brasileiro, as principais dificuldades enfrentadas são 

justamente com relação à demora dos processos e o congestionamento processual, especialmente 

no que tange às execuções fiscais. Nesse sentido, a arbitragem tributária, como demonstrado pelo 

regime português, apresenta soluções rápidas e eficazes para este problema. Assim, esta seria uma 

opção viável, necessária e até urgente para socorrer o Poder Judiciário Brasilerio e, é nesse contexto 

que está inserido o Projeto de Lei nº 4.257/2019 no Brasil. Antes de passar para a análise do Projeto 

de Lei em si, se faz pertinente expor os motivos pelos quais o argumento desfavorável da 

indisponibilidade do interesse público (ou crédito tributário) não mais prospera. 

 

 

 

 

 
22 Art. 21º, n. 1 do Decreto-Lei 10/2011: A decisão arbitral deve ser emitida e notificada às partes no prazo de seis 

meses a contar da data do início do processo arbitral. (PORTUGAL, 2011) 

Art. 21º, n. 2 do Decreto-Lei 10/2011: O tribunal arbitral pode determinar a prorrogação do prazo referido no número 

anterior por sucessivos períodos de dois meses, com o limite de seis meses, comunicando às partes essa prorrogação 

e os motivos que a fundamentam. (PORTUGAL, 2011) 
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3.2 As críticas a respeito da arbitragem tributária  

 

A arbitragem vem sendo amplamente utilizada para facilitar a resolução de conflitos, 

tanto no Brasil quanto em outros países. Entretanto, a arbitragem tributária no Brasil sempre foi 

vista com certa resistência e ainda é para parte da doutrina brasileira, uma vez que o sistema 

tributário brasileiro não permitiria tal negócio jurídico no âmbito tributário. O principal argumento 

resta no princípio da indisponibilidade do interesse público, como já mencionado. Para Luís 

Eduardo Schoueri (2009, p. 309) isto se dá porque “o princípio da legalidade e da 

irrenunciabilidade do crédito tributário, de que as autoridades fiscais não podem deixar de cobrar 

tributo instituído em lei por conta de negociações no âmbito do procedimento amigável, sendo tal 

raciocínio aplicável, por analogia, à arbitragem”. 

Nesta linha, não caberia ao Fisco dispor de um crédito tributário que, por prescrição 

legislativa, é de interesse coletivo, com o intuito de voluntariamente se submeter a um método 

alternativo de resolução de conflitos. Entretanto, tal entendimento já é visto como superado pela 

doutrina e pela prática internacional. Em Portugal, quando da criação do RJAT, em que pese a 

disposição implícita da indisponibilidade do crédito tributário na Constituição Portuguesa, a Lei 

Geral Tributária (LGT) prevê em seu art. 30, nº 2 que “o crédito tributário é indisponível, só 

podendo fixar-se condições para a sua redução ou extinção com respeito pelo princípio da 

igualdade e da legalidade tributária”. 

Assim, tem-se que em Portugal a própria legislação limitou a indisponibilidade do 

crédito tributário, e como consequência permitiu, mesmo que de forma subjacente, a arbitragem 

tributária, desde que houvesse a fixação legal das hipóteses em que esta estaria autorizada. A 

Espanha segue o mesmo posicionamento, visto que entende que a adoção de um método de 

resolução de litígios não importa na disponibilidade ou renúncia do crédito tributário, mas sim na 

simples eleição do procedimento arbitral em vez da via tradicional administrativa ou judicial, 

conforme citado pela tese de Giannetti (2017, p. 165 apud COLOMA, 2005, p. 54-55). 

É pela mesma linha que se discute a abertura do Sistema Tributário brasileiro para a 

arbitragem. Apesar da definição de tributo dada pelo CTN (Código Tributário Nacional) em seu 

art. 3º: “tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
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administrativa plenamente vinculada”, e a disciplina do lançamento disposta no art. 142 do mesmo 

Código23, não é possível dizer que o crédito tributário é absolutamente indisponível. Isto se dá em 

razão do próprio ordenamento jurídico brasileiro prever em lei situações nas quais a 

indisponibilidade do crédito tributário é relativizada. 

 Como primeiro exemplo da relativização do crédito tributário, pode-se citar que a 

própria Constituição Federal (CF/88) permite os seus entes a instituir isenções dos seus tributos, 

conforme o art. 150, §6º, desde que o façam por lei específica. Além disso, o Código Tributário 

Nacional (CTN) prevê situações em que tal indisponibilidade não é absoluta, como no caso da 

transação tributária (disposta no art. 171) nos casos de expressa autorização legal; a possibilidade 

de concessão de remissão (prevista no art. 172), isto é, o perdão total ou parcial de um crédito 

tributário; ou ainda a anistia (em conformidade com o art. 180), que diz respeito ao perdão legal 

das penalidades pecuniárias. 

Ou seja, tais autorizações constitucionais e legais fazem com que os entes públicos 

optem por exercer ou não a sua competência tributária, como mencionado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) que permite a criação de medidas para 

compensação da renúncia de receita24. Isto significa dizer que o ordenamento jurídico brasileiro já 

relativiza a indisponibilidade do crédito tributário ao permitir situações específicas para a não 

incidência de um tributo ou renúncia da receita tributária (PISCITELLI; MASCITTO, 2018). Nesse 

sentido, vale citar o entendimento de Bernardo Lima: 

Ora, se estamos de acordo que o crédito tributário possui um núcleo de disponibilidade 

bastante desenvolvido, a ponto de a legislação admitir a remissão de dívida e a transação 

tributária, não há como concluir de modo distinto, senão pela arbitrabilidade da 

controvérsia tributária, mesmo entre Estado e contribuinte. Se a Lei autoriza que as partes, 

“mediante concessões mútuas”, solucionem a controvérsia tributária, não há como negar 

que a Administração Pública poderá optar pela via arbitral para dirimir controvérsias 

relacionadas ao tema. (LIMA, 2010, p. 87-88). 

 

Além disso, as inovações incorporadas ao sistema tributário nacional e ao direito 

processual vigente, como o negócio processual atípico e a transação tributária, representam uma 

clara intenção do legislador de favorecer os métodos alternativos de resolução de conflitos e 

 
23 Art. 142, CTN: Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 

lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 

obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (BRASIL, 1966). 
24 Conforme prevê o art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
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aperfeiçoar as vias tradicionais já existentes. Ora, uma vez também autorizada a transação tributária 

por lei25, há mais uma evidência da relativização da indisponibilidade do crédito tributário. Nesse 

sentido, tal relativização ocorre em prol de um procedimento mais célere e efetivo no que tange a 

resolução de conflitos fiscais. 

Dessa forma, uma vez superado o impedimento com base no argumento da 

indisponibilidade do crédito tributário e do interesse público, a arbitragem tributária só traria 

benefícios para o sistema tributário e o Poder Judiciário brasileiro. O mesmo foi o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando legitimou a utilização da arbitragem para solucionar 

conflitos de uma entidade da Administração Pública, no Mandado de Segurança (MS) nº 11.308, 

uma vez que não vislumbrou qualquer impedimento quando da estipulação da arbitragem pelo 

Poder Público, como relatado pelo Ministro Luiz Fux à época: 

[...] ao optar pela arbitragem o contratante público não está transigindo com o interesse 

público, nem abrindo mão de instrumentos de defesa de interesses públicos, Está, sim, 

escolhendo uma forma mais expedita, ou um meio mais hábil, para a defesa do interesse 

público. Assim como o juiz, no procedimento judicial deve ser imparcial, também o árbitro 

deve decidir com imparcialidade, O interesse público não se confunde com o mero 

interesse da Administração ou da Fazenda Pública; o interesse público está na correta 

aplicação da lei e se confunde com a realização correta da Justiça. (BRASIL, 2008) 

 

Tal entendimento expressa, mais uma vez, a possibilidade de aplicação da arbitragem 

tributária em um conflito no qual uma das partes é a Fazenda Pública. Assim, as únicas dificuldades 

atualmente para a implantação do sistema de arbitragem para resolução de litígios tributários 

seriam de cunho formal (superação do argumento da indisponibilidade da receita tributária) e 

material (a autorização legislativa). Uma vez superada a questão da indisponibilidade, resta 

somente a autorização legislativa, que já vem sendo pensada a partir do Projeto de Lei nº 

4.257/2019, que será abordado no subcapítulo seguinte. 

Para além da mera resolução de um conflito e o desafogamento do Poder Judiciário 

brasileiro no que tange à matéria tributária, a adoção de um regime mais eficaz para solucionar 

litígios é urgente. Com a pandemia do Covid-1926, uma grave crise econômica assola o país e toda 

 
25 Prevista no art. 171 do CTN, mas que somente foi instituída com a Medida Provisória nº 899/2019, convertida na 

Lei nº 13.988/2020, para autorizar e regulamentar a transação tributária no ordenamento jurídico brasileiro. 
26 A pandemia do Covid-19 corresponde à disseminação mundial de uma doença respiratória contagiosa causada 

pelo coronavírus (SARS-Covid-19) identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan na China no dia 1 de 

dezembro de 2019 e que, até o momento do depósito da presente monografia, perdura no planeta e provoca uma série 

de lockdowns e quarentenas em vários países. Até o dia 25 de novembro de 2020, foram confirmados 59.204.902 
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a comunidade internacional, e a arbitragem tributária pode desempenhar um papel para mitigar os 

efeitos da crise pois, por um lado aumenta a segurança jurídica e, pelo outro, provê soluções mais 

céleres e realmente efetivas. Isto significa que a aplicação da arbitragem pode resultar também na 

garantia de vários princípios constitucionais, como elencado por Piscitelli e Mascitto: 

[...] em vez de se revelar como algo que colocaria em risco a integridade do crédito 

tributário, a extensão da arbitragem para causas tributárias seria vetor de ampliação da 

segurança jurídica e realização da justiça fiscal, na medida em que asseguraria a resolução 

potencialmente mais eficaz do litígio, sem prejuízo da observância de todas as garantias 

constitucionalmente previstas: isonomia, legalidade e publicidade são apenas algumas 

delas. (PISCITELLI; MASCITTO, 2018, p. 9) 

 

De forma correlata, um sistema justo e efetivo, que consegue prover respostas em um 

tempo razoável e garante a segurança jurídica e, concomitantemente, desafoga o judiciário, é um 

sistema ideal para o Estado Social e Democrático de Direito. Vale ressaltar que a arbitragem atua 

de forma complementar à jurisdição, para proporcionar mais celeridade e efetividade para o 

procedimento, bem como mais técnica para a decisão. Embora suscitado o impedimento da 

indisponibilidade do crédito tributário, advindo da indisponibilidade do interesse público, a 

experiência de outros países como Portugal e Espanha prova que é possível aplicar a arbitragem 

aos conflitos envolvendo o direito tributário. 

Se faz necessário, portanto, o amplo debate sobre a aplicação da arbitragem tributária 

no Brasil a fim de superar os principais desafios, sendo o principal o posicionamento pela 

indisponibilidade absoluta do crédito tributário e a necessidade de autorização legislativa para 

aplicar este método alternativo de resolução de conflitos, para resolver controvérsias. A partir disso, 

o Projeto de Lei nº 4.257/2019 representa a expectativa do aval necessário para a implementação 

desse novo método alternativo de resolução de conflitos no país, que será objeto de análise no 

tópico seguinte deste capítulo. 

Para além da questão da indisponibilidade do crédito tributário, vale citar outros 

impedimentos e pontos de vista suscitados pela doutrina como resistência à aplicação da arbitragem 

tributária. Para José Casalta Nabais (2011), a incompatibilidade da arbitragem tributária com o 

ordenamento jurídico seria evidente uma vez que a jurisdição é um poder, e o poder do Estado é 

soberano, isto é, a solução de litígios seria uma função restrita ao Estado. Entretanto, tal 

 
casos em 220 países e territórios. Disponível em: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019>. Acesso em: 25 nov. 2020 
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posicionamento pode ser refutado tendo em vista a autorização legislativa da autocomposição, da 

transação e também da própria arbitragem em outras matérias. Além disso, o ordenamento jurídico 

atual incentiva métodos alternativos, como abordado pelo capítulo 2.2. 

José Casalta Nabais (2011) também critica a arbitragem como uma forma de 

“privatização da justiça”, que retira do Estado o controle sobre as formas de resolução de conflitos 

e cria uma indústria alimentada pela “hiperlitigação”. Ocorre que, em primeiro lugar, quando a 

arbitragem é apontada como um mecanismo alternativo de resolução de conflitos, esta faz parte do 

Poder Judiciário, seria autorizada e regulamentada por lei. Em segundo lugar, destaca-se que a 

arbitragem é utilizada no Brasil desde 1996, em Portugal para matéria tributária desde 2010, e em 

nem nenhum desses sistemas houve a “comercialização” da justiça, mas sim uma possibilidade de 

rito e método colocada à disposição dos cidadãos. 

 Luís Eduardo Schoueri (2019), ao se deparar com a questão da indisponibilidade do 

crédito tributário, ressalta que este dogma não pode ser tomado de forma absoluta e ressalta que, 

nos casos em que não há certeza sobre o surgimento de obrigação tributária, se faz necessária a 

retomada da natureza da obrigação tributária. Para a vertente que defende a natureza constitutiva 

do lançamento, é este que constrói o fato jurídico e faz incidir a lei, independente da circunstância 

e em um tempo e espaço. Nesse sentido, se o legislador poderia dar por ocorrido um fato provável, 

também poderia dar força de fato jurídico para o resultado de um laudo arbitral. 

Para a vertente que defende a natureza declaratória do lançamento, no sentido de que a 

obrigação já ocorreu em um momento anterior, assim como dispõe o art. 149, VIII do CTN, a 

autoridade administrativa somente busca a “verdade material”. Também nesse sentido, para 

Schoueri (2019), este dispositivo também poderia ser aplicado à arbitragem se esta levar ao 

lançamento. Entretanto, tal interpretação suscita o questionamento de “como definir uma questão 

de fato, oposta à de direito?”, e também se é possível a arbitragem tributária independentemente 

da questão ser de fato ou de direito. 

A partir disso, mais um obstáculo enfrentado pela arbitragem tributária seria, 

novamente, a questão da legalidade. Schoueri (2019) destaca que a lei dificilmente será precisa e 

por isso, a tipicidade fechada deve ser afastada, tendo em vista também que a legislação tributária 

faz uso de várias cláusulas gerais e conceitos indeterminados. A partir dessa lógica, existiriam 

várias soluções corretas para uma determinada questão. O que ocorre na interpretação da reserva 
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do Judiciário, disposta no art. 5º, XXXV da CF/88: “a lei não excluirá da apreciação do Judiciário 

lesão ou ameaça a direito” (BRASIL, 1988).  

Tal dispositivo poderia criar um impedimento intransponível para a aplicação da 

arbitragem tributária, uma vez que pode ser interpretado de forma a não permitir que uma demanda 

seja excluída do judiciário para ser solucionada em outra esfera. Contudo, a arbitragem tributária 

se depara com o mesmo impedimento com o qual a Lei de Arbitragem de 1996 de deparou e foi 

superado, sendo declarada inclusive a sua constitucionalidade. Dessa forma, a arbitragem não seria 

um caso em que a lei afasta uma demanda da apreciação do Judiciário, mas sim as partes envolvidas 

no litígio escolhem seguir esse caminho, por um livre acordo de vontades (expressado na cláusula 

ou compromisso arbitral).  

A partir disso, é discutido se diante de um compromisso arbitral, poderia a lei autorizar 

a arbitragem tributária para que o Fisco e o contribuinte, juntos, se comprometessem a seguir uma 

decisão arbitral. No que tange a este ponto, não há nenhum impedimento constitucional ou legal 

para tal prática e, portanto, não seria possível alegar a ilegalidade de tal situação. Na verdade, a 

escolha pela via arbitral como um método alternativo para resolução de conflitos seria 

perfeitamente possível pois, como cita Schoueri, é uma faculdade do cidadão pleitear ou não a sua 

demanda perante o Poder Judiciário: 

Se o contribuinte, por sua decisão, abre mão do Judiciário, não foi ferido seu direito 

fundamental; ao contrário, o direito de ir ao Judiciário compreende o direito de não ir. No 

que tange à Administração, não cabe cogitar direito ao acesso ao Judiciário, já que se trata 

de garantia ao cidadão, não ao Estado. No caso da Administração, o que se deve investigar 

é, apenas, se o administrador agiu de acordo com a lei. Ora, se a própria lei autorizar a 

arbitragem, não haverá ilegalidade. (SCHOUERI, 2019, p. 1989) 

 

A partir disso, como também desenvolvido neste capítulo, para que a arbitragem seja 

de fato implantada, caberia somente ao legislador autorizar tal mecanismo, bem como descrever as 

hipóteses em que esta seria cabível, o procedimento a ser seguido, limites de valor da causa, o nível 

de complexidade da questão, os temas, a jurisprudência, etc. Nesse sentido, Schoueri (2019) 

também compara a arbitragem ao processo administrativo e suscita que, na oportunidade de uma 

decisão arbitral, esta também implicaria na extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, 

IX do CTN. 

Diante do exposto, restou demonstrado que mesmo com várias críticas e possíveis 

impedimentos, o ordenamento jurídico atual permitiria a instituição da arbitragem tributária para 
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dirimir conflitos no âmbito do direito tributário. Ou seja, mesmo que sejam suscitados 

impedimentos como a indisponibilidade do crédito tributário (ou do interesse público), a 

inconstitucionalidade, a ilegalidade e outros, estes poderiam ser supridos pela autorização 

legislativa. É neste contexto que o Projeto de Lei nº 4.257/2019 surge no Brasil com o intuito de 

tornar real a arbitragem no âmbito do direito tributário, o que será objeto de análise do subcapítulo 

seguinte. 

 

3.3 O Projeto de Lei nº 4.257/2019 no Brasil  

 

A arbitragem tributária é um instituto que ainda não é praticado no ordenamento 

jurídico brasileiro, mas a partir de discussões sobre a sua aplicabilidade com o objetivo de 

desafogar o sistema atual, o Projeto de Lei (PL) nº 4.257/2019 foi proposto. Este corresponde a 

uma proposta do atual Senador Antonio Anastasia que visa, além da instituição da arbitragem 

tributária, a instituição da execução fiscal administrativa, para modificar a redação da Lei nº 

6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). O projeto ainda está em tramitação no Senado Federal, já foi 

levado ao Plenário e encontra-se com a Comissão de Assuntos Econômicos, mas sem qualquer 

atualização desde o dia 22 de outubro de 2019. 

No que tange à arbitragem, a Lei de Arbitragem, Lei nº 9.307/1996, foi o marco no 

Brasil para a aplicação da arbitragem em litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis, 

visto que instaurou um debate ao longo de cinco anos no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre 

se a opção pela arbitragem era uma renúncia ao Poder Judiciário e, via de consequência, uma ofensa 

à universalidade da jurisdição (PISCITELLI, 2019). Finalizado o debate, a lei foi aprovada e 

representou um avanço para o ordenamento jurídico brasileiro ao permitir tal método de resolução 

de conflitos sem a necessidade de validação por um órgão judicial, uma vez feita a opção pelo 

procedimento por meio da cláusula compromissória. 

Tal como a discussão levantada à época sobre a aprovação da Lei nº 9.307/1996 e suas 

repercussões, o PL nº 4.257/2019 colocou a arbitragem tributária em diversas pautas de debates, 

congressos e movimentos no âmbito do direito tributário brasileiro. Além disso, um movimento de 

Reforma Tributária vem tomando forma nos últimos anos e se consolida através da PEC nº 

110/2019, do Senado Federal, da PEC nº 45/2019, da Câmara dos Deputados e do PL nº 
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3.887/2020. Estes projetos de lei e a recente aprovação de outras inovações jurídicas citadas, 

demonstram que o direito tributário brasileiro está passando por um momento de modificações e 

renovação, que se revelam extremamente necessárias no contexto da sociedade atual. 

Além dos problemas que já assolam o Poder Judiciário há anos, que foram 

reiteradamente citados nesta pesquisa como a demora, o congestionamento processual e outros, a 

realidade na qual o Sistema Tributário Brasileiro contemporâneo foi fundado, há 54 anos, não é a 

mesma realidade em que a sociedade brasileira e os problemas atuais estão inseridos. Hoje em dia, 

para além das relações sociais habituais, fenômenos como a globalização e as revoluções 

tecnológicas colocam em pauta temas pertinentes como a tributação da economia digital, por 

exemplo. A partir disso, outras formas de resolução de conflitos também merecem ser 

consideradas. 

O Projeto de Lei nº 4.257/2019 tem a proposta de autorizar a opção pelo juízo arbitral 

para julgar embargos, para tratar de ação de consignação em pagamento ou anulatória do ato 

declarativo da dívida, devendo essas duas últimas serem garantidas por depósito ou seguro garantia. 

Para seguir pelo procedimento arbitral, este deve cumprir os requisitos expostos pela Lei nº 

9.307/1996 e os requisitos definidos no próprio projeto. Dessa forma, cada ente Federado 

regulamentaria a arbitragem tributária no seu território. Destaca-se, entretanto, que uma falta de 

regulamentação do procedimento a ser aplicado em todo o território nacional poderia gerar uma 

insegurança jurídica e incongruência do mecanismo proposto. 

A forma de arbitragem proposta pelo Projeto é a institucionalizada, a mesma aplicada 

em Portugal e exposta no tópico 3.1 deste capítulo. Nos termos da arbitragem tributária 

institucionalizada proposta para o Brasil, o Projeto de Lei nº 4.257/2019 menciona “o processo 

arbitral é público, de direito, e conduzido por órgão arbitral institucional, de reconhecida 

idoneidade, competência e experiência na administração de procedimentos arbitrais”. Isso significa 

que, uma vez permitida e regulamentada a arbitragem na modalidade institucionalizada, não 

haveria ofensa aos princípios da indisponibilidade do crédito tributário e supremacia do interesse 

público. 

O Projeto é omisso no que tange aos procedimentos, prazos, impugnações, recursos e 

efeitos, tão somente se restringe a dizer que a regulamentação seria feita por cada ente Federado, 

ao contrário do que ocorre em Portugal. O RJAT já prevê um procedimento único para todo o seu 
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território nacional, com prazos pré-determinados, efeitos das decisões e outras disposições 

normativas. Tais disposições fazem com que a aplicação da arbitragem nestes termos em Portugal 

tenha maior segurança jurídica do que aquela que está sendo proposta para o Brasil a partir do 

Projeto de Lei aqui analisado. 

Ademais, a proposta de inserir a arbitragem tributária no ordenamento jurídico 

brasileiro como uma alternativa aos métodos de resolução de controvérsias já disponíveis 

representa um avanço imenso e, além disso, corrobora o entendimento de que é necessário pensar 

e implantar soluções inovadoras para solucionar os problemas que perduram a anos. Nesse sentido, 

o Projeto do Senador Antônio Anastasia se justifica também no Relatório “Justiça em Números” e 

destaca que, de acordo com o relatório de 2018, relativo ao ano de 2017, o acervo do Poder 

Judiciário contava 80,1 milhões de processos pendentes de baixa, dos quais 74% representavam 

execuções fiscais. Para mais, um trecho da justificativa do Projeto de Lei nº 4.257/2019 menciona: 

A recuperação do crédito público passou a ser o grande desafio para os governos de todos 

os níveis da federação. O enorme desequilíbrio das contas públicas da maioria dos entes 

federados torna urgente a necessidade de que sejam pensadas soluções que 

desburocratizem os procedimentos atualmente previstos na legislação para a cobrança da 

dívida ativa, tornando-a mais efetiva. (BRASIL, 2019) 

 

Nesse sentido, de fato a aplicação da arbitragem em matéria tributária representa uma 

solução para desburocratizar os procedimentos contemporâneos, problema que demanda uma 

resposta urgente. Além da alta taxa de congestionamento processual e o número cada vez maior de 

execuções fiscais e processos cujo objeto é o direito tributário, há ainda uma expectativa de 

aumento desses números devido à crise econômica que se instaura em razão da paralisação do 

comércio e de algumas atividades, medida sanitária frente à pandemia do Covid-19. Nesse sentido, 

a arbitragem poderia mitigar os efeitos econômicos acarretados pela pandemia (PISCITELLI; 

MASCITTO, 2020). 

Para mais, vale citar que o relatório da OCDE sobre Tax Administration Responses to 

Covid-19: Measures Taken to Support Taxpayers27 destaca a importância da segurança jurídica 

rápida aos contribuintes no tocante ao seu passivo fiscal, para combater os problemas tributários 

acarretados pela pandemia. Como comprovado pelo sistema português de arbitragem tributária, a 

segurança jurídica é um dos pilares nos quais este se sustenta e faz garantir. Isto significa que, em 

 
27 Respostas da administração tributária à Covid-19: medidas tomadas para apoiar os contribuintes. (tradução nossa) 
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um cenário propenso ao aumento de controvérsias tributárias, a aplicabilidade da arbitragem 

tributária seria a resposta para evitar a sobrecarga da via judicial tradicional e prover soluções mais 

rápidas e efetivas. 

Embora o Brasil ainda não seja um país membro da OCDE, este oficializou um pedido 

para entrar na organização em 2017 e aguarda aprovação. Por esse ângulo, embora as disposições 

normativas e orientações da OCDE ainda não sejam vinculantes para o Brasil, é razoável que as 

siga, uma vez que tem o expresso interesse de estar vinculado a estas. À vista disso, é prudente que 

o país leve em consideração o relatório acima mencionado para seguir tal entendimento. Além de 

apenas seguir um entendimento, é necessário compreender que situações atípicas merecem 

respostas com abordagens diferentes e, para além da atipicidade, o Poder Judiciário brasileiro 

precisa de inovações para continuar garantindo à população os seus direitos. 

Apesar da arbitragem ser vista muitas vezes como a resposta para a maioria dos 

problemas do Poder Judiciário, é necessária uma abordagem realista sobre o que está de fato 

solucionaria. Para Leonardo Alvim (2020), a arbitragem tributária é uma medida necessária para a 

resolução de conflitos e para gerar um maior senso de justiça, mas não seria capaz de resolver a 

litigiosidade do Poder Judiciário, uma vez que o problema deste não se restringe apenas à 

disponibilização de mecanismos resolutivos para além da via judicial. Entre os pontos positivos, 

vale ressaltar que a arbitragem tributária possibilitaria imparcialidade, rapidez e qualidade técnica 

para a justiça brasileira. 

Pode-se atribuir a não instituição da arbitragem tributária no ordenamento jurídico 

brasileiro até o momento, em razão de alguns fatores levantados por Leonardo Alvim (2020, p. 

RB-26.6) como “a falta de participação da sociedade na criação de política tributária; a ausência 

de conhecimento das finalidades das medidas tributárias pelos seus destinatários; a demora no 

estabelecimento de um entendimento no âmbito administrativo; a ausência de norma geral 

antiabuso e o conhecimento prévio das conclusões interpretativas com base em suas premissas”. 

Tais situações, geram um ambiente de desconfiança entre o Fisco e o contribuinte, o que deve ser 

superado para criar um ambiente de cooperação recíproca e solução de conflitos. 

Diante do Projeto de Lei nº 4.257/2019, cabe ao Congresso Nacional e ao Poder 

Executivo reconhecer a necessidade da aplicação da arbitragem tributária, um método alternativo 

comprovadamente efetivo, cuja urgência da implantação se faz mais evidente neste momento para 
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disponibilizar aos cidadãos mais segurança jurídica e um maior acesso à justiça. Isto é, fornecer 

mais uma via para obter a tutela jurisdicional, assim como é incentivado pelo próprio ordenamento 

jurídico vigente. Para mais, a arbitragem tributária pode também colaborar para atingir o objetivo 

da Ação nº 14 do Plano BEPS (Base Erosion and Profit Shifting28) da OCDE e promover a justiça 

fiscal, que será objeto de estudo no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Erosão de Base e Transferência de Lucros. (tradução nossa) 
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4 A ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA COMO FORMA DE JUSTIÇA FISCAL E 

EFICIÊNCIA  

 

A partir da análise feita nos capítulos anteriores, tanto sobre o contexto no qual o direito 

tributário atual se insere quanto sobre a aplicabilidade da arbitragem para dirimir conflitos no 

âmbito do direito tributário, é possível vislumbrar que esse método alternativo de resolução de 

controvérsias tem vários pontos positivos. Entre eles estão a eficiência, a celeridade do 

procedimento, uma decisão eficaz e vinculante às partes, dentre outros, como comprovado pelo 

regime utilizado em Portugal há nove anos. Ao analisar este método, é necessário ir além dos 

pontos formais e adentrar em assuntos um pouco mais subjetivos, mas de extrema importância, que 

fundamentam a necessidade da arbitragem em matéria tributária, como a justiça fiscal. 

Dessa forma, o presente capítulo tem o objetivo de verificar a arbitragem tributária 

como um meio para atingir a justiça fiscal, o princípio que orienta todo o sistema tributário, para 

que este permaneça em equilíbrio e alcance a sociedade de forma mais igualitária. Em um primeiro 

momento, a aplicabilidade da arbitragem tributária será analisada como uma forma de atingir a 

justiça distributiva, aquela que visa uma igualdade proporcional, a partir da retomada do conceito 

do acesso à justiça, um princípio geral do direito. De forma contínua, esse capítulo resgatará o 

principal resultado possibilitado pela arbitragem tributária: a efetividade, que também consiste em 

um dos objetivos propostos pelo Plano BEPS da OCDE. 

 

4.1 A justiça fiscal a partir da justiça distributiva 

 

O ideal da justiça fiscal é frequentemente suscitado nos sistemas tributários ao redor 

do mundo. Este visa a promoção da equidade e da igualdade no que tange à matéria tributária dos 

Estados, isto é, promover uma distribuição da carga fiscal de forma equitativa e justa, bem como a 

generalidade e uniformidade dos tributos. Para além dos critérios econômicos, a justiça fiscal trata 

de questões éticas e deve estar pautada em um juízo de valor. Entretanto, conceituar justiça é uma 

tarefa que suscita inúmeras discussões desde a antiguidade e, não cabe a este trabalho se debruçar 

sobre essa questão, o que se faz pertinente é o reconhecimento da sua complexidade e que esta 

varia de época para época. 
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No que diz respeito à justiça fiscal, esta é uma condição sine qua non de justiça social 

(Santos, 2003), isto é, uma é indispensável para a outra, uma vez que pagar tributos advém do 

vínculo entre o indivíduo e a sociedade. A partir disso e levando em consideração o princípio da 

capacidade contributiva, cada sociedade tem seus valores para efetivar a justiça fiscal e social, 

como a distribuição de renda, a transformação social, o combate às desigualdades econômicas. 

Nesta perspectiva, para Bairrada e Martins (2008), a efetivação dessas questões depende do valor 

que a sociedade dá para a igualdade nessa distribuição. Pode-se dizer que é um anseio da sociedade 

brasileira a busca pela justiça fiscal e, consequentemente, o seu alcance é necessário. 

Partindo da premissa de Liam Murphy e Thomas Nagel (2002), o exercício da 

tributação corresponde à viabilização da existência material do Estado, isto é, a arrecadação de 

fundos assegura a manutenção das instituições que garantem direitos aos cidadãos. Dessa forma, 

os valores sob os quais o Estado Democrático de Direito é fundado devem estar refletidos nos 

valores que sistema tributário segue (PISCITELLI, 2020). A partir disso, é pertinente uma atenção 

especial à justiça distributiva, que visa assegurar que a tributação seja um instrumento de redução 

das desigualdades sociais. 

Para Tathiane Piscitelli (2020), existem três formas de assegurar a justiça distributiva, 

isto é, fazer com que os ônus e bônus da tributação sejam bem distribuídos: a eleição de bases 

tributáveis e imposição dos tributos - no Brasil, a Constituição Federal de 1988 se vale das bases 

clássicas de tributação, como “consumo”, “renda” e “propriedade”; o destino financeiro das 

despesas advindas da tributação - uma eficiência arrecadatória juntamente com a aplicação dos 

recursos de forma assertiva pode elevar o potencial distributivo da tributação; e o acesso à justiça 

de forma ampla e eficaz - uma vez que busca a defesa dos direitos dos cidadãos. 

No que se refere à eleição de bases tributáveis e o destino financeiro das despesas 

advindas da tributação, estes são tema para uma Reforma Tributária29. Em relação ao acesso à 

justiça como uma forma de buscar a justiça fiscal, esta garante ao contribuinte a oportunidade de 

se defender frente aos atos do fisco, questionar ilegalidades e arbitrariedades e, mais do que isso, 

significa ter uma via de acesso à justiça de forma rápida e efetiva. A aplicação da arbitragem 

 
29 Atualmente, tramita no Congresso Nacional Brasileiro o Projeto de Lei nº 3.887/2020, a PEC nº 110/2019 e a PEC 

nº 45/2019, com a intenção de reformar o sistema tributário atual. O que vem sendo objeto de vários debates da 

comunidade acadêmica. 
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tributária seria justamente para garantir esse ponto: o acesso à justiça, que colabora para a justiça 

distributiva e, consequentemente, para a justiça fiscal e social como fim maior. 

No que diz respeito ao acesso à justiça, é válido retomar que este não diz respeito 

somente à mera prestação jurisdicional, como mencionado no capítulo 2.2, mas sim à resolução da 

controvérsia como o principal objetivo. Para além de uma garantia constitucional no direito 

brasileiro, o acesso à justiça é um princípio geral do direito, isto é, constitui a base de um 

ordenamento jurídico e se refere à realização de valores inerentes ao Estado Democrático de 

Direito. Nessa perspectiva, a arbitragem, que figura como um meio alternativo à via judicial 

tradicional, representa uma ampliação das possibilidades de acesso à solução de um conflito. 

O movimento do acesso à justiça está voltado justamente para os métodos alternativos, 

os MASC, que são inclusive vistos como um conjunto integrado dos meios de resolução de 

conflitos (GIANNETTI, 2017). A partir disso, o acesso à justiça é composto pelo princípio da 

inafastabilidade, que garante a possibilidade do ingresso em juízo para assegurar direitos 

ameaçados. Diante das novas formas de acesso à justiça, não restritas à tradicionalidade do Poder 

Judiciário, ambos os princípios devem ser interpretados de forma que a oportunidade de ter uma 

controvérsia analisada, seja pela via judicial tradicional ou por um juízo arbitral, é possível. Nessa 

lógica, Boaventura de Souza Santos diz: 

Em contraposição ao modelo adversarial clássico e à centralidade dos tribunais na 

resolução de conflitos, emerge a concepção de tribunal multiportas, que abarca no seu seio 

diferentes mecanismos de composição dos conflitos, oferecendo respostas diferenciadas a 

situações diversas e, assim, contrapondo ao sistema autoritário tradicional o potencial 

emancipatório que a promoção do consenso abraça. (SANTOS, 2014, p. 71-72) 

 

A partir do citado por Boaventura de Souza Santos, têm-se o Sistema Multiportas 

(Multidoor Courthouse System), que diz respeito à aplicação dos métodos alternativos de forma a 

complementar a tutela jurisdicional e prover um meio mais adequado para cada tipo de conflito. 

Isso significa que a existência de diferentes métodos de se obter a solução de uma controvérsia é 

ampliar o acesso à justiça. Nesse sentido, a disponibilização da arbitragem para resolver conflitos 

tributários é possibilitar tanto ao Fisco quanto ao contribuinte um meio mais adequado de resolver 

suas disputas e, ainda, garantir a justiça fiscal. 
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4.2 A arbitragem como uma forma de atingir a efetividade  

 

Hoje em dia, como exposto pelo capítulo 2.2, as vias tradicionais de resolução de 

conflitos no Brasil postas à disposição do contribuinte são o processo administrativo e o judicial, 

além da transação tributária disponibilizada a partir de 2019. Ocorre que estes métodos, 

especialmente a via judicial, demoram muito tempo para resolver uma controvérsia, de acordo com 

o publicado no Relatório Justiça em Números do CNJ, que também foi objeto de análise do capítulo 

2.1. Além disso, quando uma decisão é proferida, esta não advém de um especialista na matéria, 

uma vez que os juízes de direito muitas vezes não são especialistas em direito tributário. Por isso, 

a necessidade de um método que consiga superar estes dois desafios é urgente. 

Com relação à demora, esta representa tanto um problema para o fisco quanto para o 

contribuinte que busca a tutela jurisdicional para defender os seus interesses. Para o fisco, a demora 

e o congestionamento processual significam demasiado tempo para receber um tributo, que é a 

fonte de receita mais importante para o Estado. Isso pode significar que, quanto mais tempo leva 

para findar uma execução fiscal, menor é a probabilidade do fisco ter êxito na recuperação do 

crédito tributário. Muitos devedores se aproveitam dessa situação para acumular as suas dívidas 

perante o fisco na expectativa de obter benefícios fiscais, o que torna o sistema tributário ainda 

mais injusto. 

Para o contribuinte, a morosidade do processo judicial faz com que este permaneça em 

situação de inadimplência por um longo período, o que prejudica toda a sua vida financeira, seja 

no âmbito comercial, civil, ou outros. Além disso, a própria lentidão da justiça desencoraja muitos 

cidadãos a buscar seus direitos perante um órgão judicial, o que faz com que seja disseminada a 

ideia de que o Poder Judiciário não consegue resolver as demandas dos cidadãos, e quando resolve, 

demora anos para que um direito seja satisfeito. Tal situação faz com que a própria noção de justiça 

seja prejudicada, o que compromete as bases nas quais o Poder Judiciário Brasileiro é fundado. 

A aplicação da arbitragem como um método de resolução de conflitos alternativo em 

matéria tributária combate justamente estes dois problemas: a demora para se obter uma decisão e 

a falta de técnica da decisão porventura proferida. Isto porque o procedimento arbitral é mais célere 

que o procedimento judicial e a decisão arbitral consegue ser altamente especializada, uma vez que 

é proferida por uma câmara de árbitros especialistas em direito tributário e, além disso, experientes 
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na questão controvertida. Ademais, quando a decisão consegue ser especializada, técnica e muito 

bem fundamentada, as possibilidades de interposição de recursos são reduzidas, o que também 

colabora para que o fim da controvérsia aconteça mais rapidamente. 

Desse modo, pode-se dizer que a aplicação da arbitragem tributária colabora para 

alcançar o objetivo da Ação nº 14 do Plano BEPS: “Making dispute resolution mechanisms more 

effective”30. Este consiste em um plano da OCDE para implantar medidas internacionais para 

combater a evasão fiscal, melhorar a coerência das regras fiscais e garantir um ambiente fiscal mais 

transparente. Embora o Brasil ainda não seja um membro da OCDE, este faz parte da comunidade 

internacional e deve colaborar com as ações para melhorar as suas práticas, tanto em nível interno 

quanto externo, em prol de melhores condutas fiscais em geral. 

Como a arbitragem é o método de resolução de conflitos que se mostra mais eficiente 

atualmente, isto é, que proporciona o melhor resultado para uma controvérsia no menor tempo, 

extrai-se que esta consiste em um método também eficaz. Ou seja, por meio da arbitragem o 

objetivo da resolução de um conflito que envolve o direito tributário pode ser atingido. Nesse 

sentido, é válido citar um trecho do Manual Sobre Procedimentos Eficazes de Acordo Mútuo da 

OCDE31, que chama a atenção precisamente para os pontos positivos da especialidade dos árbitros 

em cada matéria, de acordo com cada caso colocado em pauta: 

Alternative methods other than the traditional MAP [Mutual Agreement Procedures] 

process have been considered and tested as of late. Arbitration, mediation, and the use of 

experts all bring specific attributes to the process. Expertise in the specific area of the 

taxpayer’s business (e.g. banking, pharmaceutical, etc.), in tax law, economics, etc. can 

bring clarity to issues and help identify key information and concepts to resolve the case. 

In some cases, mediation or the use of experts may be useful, informal mechanisms to 

consider in order to resolve particularly problematic issues, depending upon the matter 

being addressed. They may also avoid the need to initiate more formal arbitration 

proceedings under those treaties that provide for the latter.32 (OCDE, 2017, p. 28) 

 
30 Tornar mais efetivos os mecanismos de resolução de conflitos (tradução nossa). Disponível em: 

<http://www.oecd.org/tax/beps/beps-actions/action14/>. Acesso em: 29 nov. 2020. 
31 Manual on Effective Mutual Agreement Procedures (MEMAP), versão de fevereiro de 2007. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/ctp/38061910.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2009. 
32 Métodos alternativos diferentes do processo tradicional de MAP [Procedimentos de Acordo Mútuo] foram 

considerados e testados recentemente. Arbitragem, mediação e uso de especialistas trazem atributos específicos para 

o processo. A experiência na área específica do negócio do contribuinte (por exemplo, bancário, farmacêutico, etc.), 

em direito tributário, economia, etc. pode trazer clareza às questões e ajudar a identificar as principais informações e 

conceitos para resolver o caso. Em alguns casos, a mediação ou o uso de especialistas podem ser úteis, mecanismos 

informais a serem considerados para resolver questões particularmente problemáticas, dependendo do assunto a ser 

tratado. Eles também podem evitar a necessidade de iniciar procedimentos de arbitragem mais formais sob os 

tratados que prevêem este último. (tradução nossa) 
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Destarte, a utilização de métodos alternativos representa inovações na forma com que 

se chega a uma decisão e, concomitantemente, resolve uma controvérsia. Com o exposto no 

capítulo 2.1, ficou demonstrado que Portugal é um exemplo de como a aplicação da arbitragem, 

não só em matéria tributária, mas especialmente nesta com o sistema do RJAT, é um sucesso e 

pode ser aplicada no Brasil. Outrossim, um mecanismo de resolução de conflitos eficiente e eficaz 

em demandas tributárias poderia colaborar para o desafogamento do judiciário brasileiro em geral, 

já que atualmente 39% de todos os casos pendentes são execuções fiscais33. 

Diante do exposto, tem-se que a arbitragem é comprovadamente um método de 

resolução de conflitos efetivo e eficaz, que é capaz de colaborar para atingir o objetivo da Ação nº 

14 do Plano BEPS. Mas além disso, a disponibilização da arbitragem tributária como mais uma 

alternativa para solucionar uma controvérsia é garantir à sociedade o acesso à justiça, nos termos 

citados no capítulo 4.1, uma vez que compreende o direito do cidadão de ter seus direitos satisfeitos. 

Isso significa que, como a ampliação do acesso à justiça através de mais uma via de solução de 

conflitos (a arbitragem tributária), o ideal da justiça fiscal pode ser alcançado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 De acordo com o Sumário Executivo do “CNJ em Números” edição 2020, sobre o ano de 2019. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2020/08/WEB_V2_SUMARIO_EXECUTIVO_CNJ_JN2020.pdf>. 

Acesso em: 27 set. 2020. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia teve como objetivo geral avaliar se a arbitragem poderia ser um 

método verdadeiramente eficaz de resolução de conflitos no âmbito do direito tributário. Para isso, 

foi observado o cenário atual do direito tributário no Brasil, em comparação com as boas práticas 

dos países membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), 

especialmente Portugal, e foram identificadas as principais controvérsias que envolvem o direito 

tributário no âmbito da jurisdição brasileira. Além disso, foi feita uma comparação entre os 

métodos de resolução de conflitos disponíveis e existentes para a matéria tributária, como o 

processo judicial, processo administrativo, bem como os métodos alternativos.  

Posteriormente, foi analisada a aplicação da arbitragem tributária para solucionar 

conflitos desta matéria em comparação com a experiência portuguesa. Em seguida, o Projeto de 

Lei nº 4.257/2019 foi objeto de estudo e análise, a partir do ordenamento jurídico vigente e também 

em comparação com as práticas internacionais. Ademais, a presente pesquisa também teve como 

objetivo constatar se a arbitragem tributária poderia ser um método alternativo de resolução de 

conflitos efetivo no direito tributário, e se esta poderia contribuir para a melhoria do sistema 

jurisdicional brasileiro. 

A presente pesquisa constatou que, apesar do problema da indisponibilidade do 

interesse público ser suscitada como um impedimento para a aplicação da arbitragem em matéria 

tributária no Brasil, este já foi superado. Dessa forma, a instituição da arbitragem como um método 

alternativo de resolução de conflitos seria plenamente possível, o que poderia inclusive colaborar 

para resolver os principais problemas atuais enfrentados pelo Poder Judiciário, sobretudo a demora 

e o congestionamento processual. Com base nisso, pode-se concluir que a aplicação da arbitragem 

traz uma maior perspectiva de justiça fiscal para o sistema tributário. 

Frente à urgência de apresentação de alternativas para o desafogamento do Poder 

Judiciário e necessidade de soluções inovadoras, bem como a crise econômica que emerge em 

razão da Pandemia do Covid-19, o Projeto de Lei nº 4.257/2019 que tramita no Congresso Nacional 

já representa um grande avanço para a aplicação da arbitragem em conflitos de matéria tributária. 

Ressalta-se que para que haja de fato a arbitragem tributária introduzida no ordenamento jurídico 
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brasileiro, seria necessária apenas a autorização legislativa. Ademais, seriam necessários mais 

estudos e algumas adequações nesta, especificamente sobre o procedimento a ser adotado. 

Essa pesquisa concluiu que a arbitragem tributária é o método alternativo de resolução 

de conflitos eficaz que pode colaborar para alcançar o ideal de justiça fiscal tanto em âmbito 

nacional quanto internacional. Esta se faz pertinente diante da necessidade e urgência de soluções 

inovadoras para o direito tributário.  Sendo assim, as perguntas propostas no início desta 

monografia foram devidamente respondidas, de acordo com a análise realizada a partir de 

documentos oficiais e jurídicos, da doutrina, do direito comparado e estudo de caso. 
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