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RESUMO 

 
 
Os meios alternativos de resolução de conflitos ressurgiram justamente porque as vias 

tradicionais estatais não conseguiram dar a devida resposta às necessidades das 

pessoas e do mercado. A morosidade e a falta de uma justiça especializada na matéria 

tributária geram sérias preocupações. Reconhece-se, assim, que algo deve ser feito 

e renovado e que há espaço e necessidade de se aprimorar os estudos sobre suas 

melhores formas e práticas, o que inclui o estudo da arbitragem no direito tributário. O 

fato é que o campo de arbitrabilidade vem crescendo com o passar dos tempos e há 

estímulo à arbitragem no mundo afora, a ponto de alcançar matérias sensíveis, o que 

inclui a do direito tributário. A arbitragem nessa matéria poderá colaborar 

significativamente para: (1) a concretização dos direitos fundamentais do acesso à 

justiça e da razoável duração do processo; (2) a materialização da eficiência 

administrativa, permitindo ao Poder Público receber os créditos tributários com mais 

rapidez; (3) a preservação da legalidade e do interesse fazendário na cobrança do 

crédito tributário; (4) o aprimoramento da justiça tributária, na medida em que as 

decisões arbitrais poderão influenciar o debate e mesmo a tomada de decisões pelos 

órgãos jurisdicionais estatais. Já é hora de se começar a discutir questões mais 

concretas e práticas para que a arbitragem na matéria tributária seja realidade no 

Brasil. O presente trabalho busca, assim, discutir esses referenciais jurídicos de forma 

a legitimar a arbitragem tributária no Brasil, bem como propor um modelo próprio. O 

modelo de arbitragem tributária ora proposta parte da experiência portuguesa sobre o 

tema, mas também busca adequar essas influências à realidade brasileira, de forma 

a preservar os interesses das partes envolvidas e a respeitar a tradição existente no 

modelo de arbitragem vigente no Brasil. 
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ABSTRACT 
 

The alternative dispute resolution (ADR) have arisen precisely because the traditional 

state means were not able to respond to the people and market's needs. The slowness 

and the lack of a specialized justice in the tax matter generate serious concerns. Then, 

it is recognized that something must be done and renewed, and that there is room and 

need to improve studies about best ways and practices, which includes the study on 

arbitration in tax law. The fact is that the arbitrability has been growing up over time 

and there is stimulation throughout the world, even reaching sensitive matters, 

including the tax law. The arbitration may collaborate significantly for: (1) the achievement 

of essential rights of access to justice and the reasonable process duration; (2) the 

materialization of the administrative efficiency, enabling the Public Authorities to 

receive the tax credits more rapidly; (3) the preservation of lawfulness and treasury 

interest in the tax credit collection; (4) the tax justice improvement, as far as the arbitral 

decisions may influence the debate and even the decision-making by the state 

jurisdictional authorities. It is time to start discussing more concrete and practical 

issues so that the arbitration on tax matter become a reality in Brazil. Then, this work 

aims to discuss these legal benchmarks, in order to legitimize the tax arbitration in 

Brazil, as well as to propose its own model. The tax arbitration model now proposed is 

based on the Portuguese know-how on the subject, but also aims to suit these 

influences to the Brazilian reality, in order to preserve the concerned parties' interests 

and respect the existing tradition in the arbitration model in force in Brazil. 
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RIASSUNTO 

 

I mezzi alternativi di risoluzioni dei conflitti sono insorti di nuovo per motivo dei metodi 

tradizionali statali non sono riusciti a dare la risposta adeguata alle esigenze delle 

persone e del mercato. Il ritardo e la mancanza di giustizia specializzata in materia 

fiscale generano gravi preoccupazioni. Si riconosce, quindi, che qualcosa deve essere 

fatta e rinnovata, e c’è spazio e necessità di approfondire gli studi sui migliori modi e 

pratiche, compreso lo studio di arbitrato nel diritto tributario. Il fatto è che il campo di 

arbitrabilità viene in crescità con il trascorre del tempo e c’è stimolo ad arbitrato in tutto 

il mondo, al fine di raggiungere le questioni sensibili, compreso il diritto tributario. 

L’arbitrato in quest’ambito potrà contribuire notevolmente: (1) alla realizzazione dei 

diritti fondamentali di accesso alla giustizia e della ragionevole durata del 

procedimento; (2) alla materializzazione di efficienza amministrativa, in cui permette al 

Potere Pubblico di ricevere i crediti d’imposta più velocemente; (3) alla conservazione 

della legislazione e l’interesse finanziario nella raccolta del credito d’imposta; (4) al 

miglioramento della giustizia in materia fiscale, in quanto decisioni arbitrali potranno 

influenzare il dibattito e altresì il processo decisionale dagli istituti giuridici statali. È già 

in tempo di iniziare la discussione sulle questioni più concrete e pratiche affinché 

l’arbitrato in materia fiscale sia una realtà in Brasile. Questo studio si propone, quindi, 

di discutere questi quadri giuridici per legittimare l’arbitrato in materia fiscale in Brasile, 

nonché proporre un proprio modello. Il modello di arbitrato in materia fiscale proposto 

è proveniente dall’esperienza portoghese sull’argomento, ma propone anche adattare 

queste influenze alla realtà brasiliana, al fine di preservare gli interessi delle parti 

coinvolte e per rispettare lo standard esistente nel modello di arbitrato vigente in 

Brasile. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 A presente tese de doutorado versa sobre a possibilidade de utilização da 

arbitragem como meio de solução de conflitos que envolvem a matéria tributária, 

bem como busca avançar no debate desse tema ao tratar, com mais detalhe e juízo 

crítico, de pontos importantes para a criação de um possível modelo de arbitragem 

tributária no Brasil. 

 Sabe-se que a resolução de conflitos por formas extrajudiciais (o que inclui a 

arbitragem) vem ganhando importância e destaque em todo o mundo, havendo uma 

expansão de sua utilização para campos em que tradicionalmente não se cogitava 

sua presença. Esse movimento propiciou o maior debate acadêmico, institucional e 

judicial tanto no cenário nacional como estrangeiro. Por meios alternativos de 

solução de conflitos, também denominados de MASC 1 ou por ADR (Alternative 

Dispute Resolution), compreendem-se os métodos e procedimentos de solução de 

litígios distintos dos meios judiciais, uma perspectiva mais larga que não se limita à 

arbitragem e mediação e a que se chega por exclusão: “todos os meios de resolução 

de conflitos que sejam diferentes da decisão por julgamento em tribunal estadual.” 

(GOUVEIA, 2014, p. 18). 2 Essa tendência tem repercutido no Brasil, como ilustram 

as alterações legislativas ocorridas em 2015, com destaque para o novo Código de 

Processo Civil, a alteração da lei de arbitragem e a regulamentação da mediação. 

 Advirta-se, desde já, que o termo “meios alternativos” de resolução de 

conflitos é objeto de crítica doutrinária e vem sendo substituído por “meios 

adequados” ou “meios apropriados” de resolução de conflitos, 3 justamente porque 

não se tratam de meios secundários ou de menor importância frente ao Judiciário. 

                                            
1 Inicialmente traduzido como meios alternativos de resolução de conflitos, atualmente compreendido 
como meios adequados de resolução de conflitos. Tal distinção será explicada ainda neste capítulo. 
2 Os exemplos mais tradicionais são a mediação e a arbitragem, mas há várias outras espécies. 
Sobre o tema, vide GOUVEIA, 2014, p. 17-25. Cumpre alertar que para Mariana Gouveia, a 
conciliação judicial não se enquadraria no conceito de MASC ou ADR em razão da participação 
judicial ou em razão de se processar em ambiente forense (GOUVEIA, 2014, p. 17-18). Tal fato, 
contudo, não retira o interesse da referida professora portuguesa em estudar a conciliação 
juntamente com os demais meios de resolução alternativa. O fato é que a realidade americana 
mostra que diversos desses métodos ocorrem de forma vinculada aos tribunais (court-annexed ADR). 
Conferir GARCEZ, 2013, p. 13-15. 
3 “Estudos mais recentes demonstram que tais meios não seriam “alternativos”, mas sim adequados, 
formando um modelo de sistema de justiça multiportas. Para cada tipo de controvérsia, seria 
adequada uma forma de solução, de modo que há casos em que a melhor solução há de ser obtida 
pela mediação, enquanto outros, pela conciliação, outros, pela arbitragem e, finalmente, os que se 
resolveriam pela decisão do juiz estatal.” (CABRAL; CUNHA, 2016, p. 1). 
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 Os MASC passam a ser vistos não apenas como meios alternativos, mas 

complementares ou adequados a determinados tipos de conflitos, de forma a 

desfazer a tradicional visão de que a decisão judicial é a forma (ou padrão) oficial de 

resolução de conflitos. O próprio CNJ utiliza o termo “meios adequados” no texto da 

Resolução nº 125, de 2010, que trata da Política Judiciária Nacional de tratamento 

dos conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos 

conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. 

 Entretanto, uma advertência deve ser feita. Ainda que o presente trabalho 

apresente, por várias vezes, o termo “meio alternativo”, tal uso decorre apenas deste 

ainda ser utilizado de forma geral e indistinta em textos doutrinários, ciente de que 

referido termo deve ser lido e compreendido como “meio adequado”. 

 A principal razão para o fortalecimento e crescimento dos MASC é a crise do 

Poder Judiciário decorrente, em especial, da enorme quantidade de processos e da 

morosidade na solução dos litígios, 4 5 sendo certo que o próprio Estado brasileiro 

possui parcela considerável de responsabilidade pelo quadro nada satisfatório que 

ora se apresenta, na medida em que o Poder Público figura como um grande 

demandante no país. 6  

 Se, por um lado, houve, no Brasil, nas últimas duas décadas, um aumento 

substancial de procura pelo Poder Judiciário, seja nas relações privadas (como nas 

relações de consumo), seja nas questões envolvendo a efetivação de políticas 

públicas, paradoxalmente, há também um movimento em busca de soluções de 

litígios fora da jurisdição estatal. A mudança de modelo de Estado - que deixa de ser 

provedor e passa a operar com elementos estatais e não estatais -, a exigência por 

maior participação da sociedade nos atos e nas decisões proferidas pelo Poder 

Público, bem como a busca por um melhor acesso à justiça são fatores que a 

doutrina aponta para explicar e justificar um movimento de desjudicialização. 7 

                                            
4 Sobre o tema, vide GAROUPA, 2011; HESPANHA, 2014. Indo além da arbitragem para alcançar 
outras formas de resolução de conflitos, como mediação e conciliação, vide GOUVEIA, 2014. 
5 No caso da arbitragem, também pode-se incluir a especialidade dos árbitros para resolver os litígios 
como uma das razões para o seu desenvolvimento. 
6  Segundo noticiado no site Consultor Jurídico, com amparo no relatório do CNJ divulgado em 
setembro de 2015, “o grande litigante do país é o poder público. O levantamento do CNJ mostra que 
15% dentre 23,7 milhões de ações que ingressaram na Justiça se referem a matéria tributária, 
previdenciária ou de Direito Público, todas áreas que envolvem a administração pública em seus 
diferentes níveis - federal, estadual e municipal.” (http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-
marca-100-milhoes-processos-tramitacao, acesso em 22 de novembro de 2015). 
7 Vide ROCHA, 2013, p. 221-225; FIGUEIRAS, 2013, p. 81-87. 
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 É nesse cenário que surgiu a ideia de tratar da arbitragem tributária e buscar 

avançar mais na sua discussão, seja de legitimidade, seja de possibilidades. 

 A presente pesquisa possui como premissa a ideia de que os Entes Públicos 

podem participar de uma arbitragem para resolver um conflito tributário, sendo este 

um instrumento que concretiza o direito fundamental ao acesso à justiça, torna 

concreta a aplicação do princípio da eficiência, permite a resolução célere e com 

qualidade técnica de um litígio, bem como pode aproximar mais o sujeito passivo da 

obrigação tributária (notadamente o contribuinte) e o credor (sujeito ativo). 

 De outro lado, outra premissa importante é que a indisponibilidade do crédito 

tributário não é um óbice à utilização da arbitragem, uma vez que não se está, em 

nenhum momento, renunciando ou transacionando sobre o conteúdo da obrigação 

tributária, mas apenas dispondo de um meio para a resolução do conflito, questão 

esta que será tratada com mais profundidade em capítulo específico.  

 A presente pesquisa irá abordar os seguintes problemas: 

 
•   A arbitragem pode ser utilizada como meio de resolução de conflitos 

envolvendo a matéria tributária (Estado x contribuintes/responsáveis)? 
•   Sendo viável, quais seriam os limites à adoção desse procedimento (por 

exemplo, seria viável, em algum caso, uma arbitragem por equidade ou só 
se admite a arbitragem de direito)? 
•   Sob o ponto de vista formal, seria necessária a edição de alguma lei para 

introduzir a arbitragem no Direito Tributário Brasileiro? Qual tipo de lei e de 
quem seria a competência legislativa? Qual seria o alcance da Lei nº 
9.307/96? 
• Quais temas de Direito Tributário poderiam ser tratados no juízo arbitral? 

O legislador poderia limitar por razões de oportunidade ou conveniência?  
• Como seria o procedimento a ser estabelecido para resolver conflitos na 

matéria tributária (como, por exemplo, a escolha dos peritos, a publicidade 
das decisões, a necessidade ou não de se observar os precedentes dos 
Tribunais Superiores, entre outras questões). 

 
 Dessa forma, o objeto geral desta tese será analisar o cabimento e o papel da 

arbitragem no Estado Democrático de Direito, sendo que, como objetivos 
específicos, buscaremos verificar se no Estado Democrático de Direito brasileiro a 

arbitragem pode ser um meio de resolução de conflitos nos litígios travados entre o 

sujeito passivo da obrigação tributária e o Poder Público; se há limites à sua 

utilização nos diversos tipos de litígios em matéria tributária; como deve ser o 

procedimento arbitral a ser estabelecido, bem como se a Lei 9.307/96 pode ser 

aplicada nessa hipótese. 
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 A metodologia aplicada nessa pesquisa foi prioritariamente o levantamento 

bibliográfico, legislativo e jurisprudencial sobre as matérias relacionadas ao tema, 

bem como dados estatísticos fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo 

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, bem como outros relatórios de 

pesquisa obtidos na internet. Esses dados foram analisados em conformidade com 

os objetivos pretendidos pela pesquisa, selecionando-se as informações relevantes. 

 Também foi dado destaque ao estudo da legislação portuguesa sobre a 

arbitragem administrativa e tributária, principalmente o Decreto-Lei 10/2011, bem 

como se empreendeu in loco uma pesquisa em Portugal, por dois períodos distintos 

(julho/agosto de 2014 e março/abril de 2015), além da participação, inclusive como 

orador, em dois Congressos realizados em Lisboa (julho de 2015 e novembro de 

2016). 8 Nessas incursões nas terras lusitanas, teve-se a oportunidade de conhecer 

de perto a arbitragem tributária, sua prática, e conversar pessoalmente com 

profissionais (inclusive advogados) e acadêmicos sobre a experiência desse regime, 

sua justificativa, prática e expectativas. 

 Assim, o presente trabalho é dividido em 07 partes, sendo que a primeira 

representa a presente introdução, seguido de cinco capítulos, cada qual com um 

tema e objetivos próprios, e um capítulo final, que é a conclusão. 

 No capítulo 2, são estudados os meios alternativos (compreendidos como 

adequado, conforme advertência já feita) de solução de conflitos e sua relação com 

o acesso à justiça. Nesse capítulo, é feita uma revisão da matéria no contexto 

internacional, com alguns apontamentos sobre Portugal e Estados Unidos, e 

brasileiro. Nele, descreve-se a evolução tanto legislativa como acadêmica a respeito 

do debate sobre os meios alternativos de solução de conflitos no âmbito 

internacional, com ênfase na experiência norte-americana e europeia. Também é 

objeto de análise a vinculação desses meios alternativos com o direito fundamental 

de acesso à justiça, especialmente no contexto brasileiro. E, por fim, é objeto de 

pesquisa o atual cenário político, legislativo e institucional brasileiro a respeito da 

matéria, de forma a vislumbrar que há espaço para crescimento e utilização dos 

MASC. 

 

                                            
8 Agradeço ao convite feito pelo CAAD nas duas oportunidades, na pessoa de Nuno Villa-Lobos e 
Tânia Carvalhais Pereira. 
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 No capítulo 3, são analisadas as características gerais da arbitragem, sua 

distinção com a mediação e conciliação, adentrando-se um pouco na regulação 

brasileira da matéria. Nesse capítulo também são analisados os critérios de 

arbitrabilidade, com ênfase na patrimonialidade, que é o modelo mais liberal 

existente no direito comparado (com destaque para Portugal) que permite a 

expansão do campo da arbitrabilidade. 

 Por sua vez, no capítulo 4, aborda-se com mais detalhe e crítica a arbitragem 

que envolve a Administração Pública, tanto o contexto legislativo como o judicial 

brasileiro e português. A experiência portuguesa é suficiente para mostrar que é 

possível ampliar o campo de atuação da arbitragem frente a questões envolvendo o 

Poder Público, o que é importante para justificar não só o estudo da arbitragem 

tributária como mesmo sua própria viabilidade. 

 No capítulo 5, busca-se emitir um juízo crítico aos principais argumentos 

contrários e favoráveis à arbitragem no direito tributário brasileiro, com ênfase à 

questão da indisponibilidade do crédito tributário. Além disso, nesse capítulo, 

avança-se para o debate de dois temas não usuais sobre a matéria: (1) a via 

normativa legítima para se instituir formalmente, no âmbito interno brasileiro, a 

arbitragem como forma de resolução de conflitos tributários; e (2) os pontos 

favoráveis e desfavoráveis ao seu uso, frente ao panorama nacional. 

 No capítulo 6, dando-se sequência ao raciocínio construído anteriormente, 

descrevem-se as particularidades do regime da arbitragem tributária em Portugal e 

abordam-se, com juízo crítico, temas relevantes para a criação de um modelo de 

arbitragem tributária no Brasil. O trabalho busca inovar justamente porque propõe 

um modelo de arbitragem tributária que envolve a análise crítica de pontos concretos 

que devem ser analisados e ponderados caso se pretenda realmente adotar a 

arbitragem como uma terceira modalidade, distinta da judicial e do processo 

administrativo, para se resolver os conflitos (ou alguns deles em específico) que 

envolvam a matéria tributária. 

 No ultimo capítulo, de número 7, busca-se trazer uma síntese do que foi 

tratado nesse trabalho, sendo certo que a presente investigação pretende não só 

descrever e apresentar um panorama do contexto normativo e judicial da arbitragem 

brasileira e estrangeira, como propor um modelo possível e adaptado à realidade 

brasileira que buscaria melhorar não só a efetivação do direito fundamental ao 

acesso à justiça como a própria relação Fisco e contribuinte. 
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 O desafio, para tanto, envolve mais que vontade política, mas também uma 

mudança ideológica a respeito dos comportamentos das partes diante de um litígio e 

a melhor forma de solucioná-los. E o desafio na sua concretização envolve a 

participação e criatividade de todos os integrantes da sociedade civil e do próprio 

Governo, como bem alertam Antônio Passo Cabral e Leonardo Carneiro da Cunha, 

em texto que trata da mediação, mas se encaixa também à arbitragem: 

 
Nos últimos anos, no Brasil, não se vê uma diversificação dos meios de 
solução de controvérsias. Constantemente, tem-se a impressão de que se 
ficou apenas na defesa e no estímulo à arbitragem, conciliação e mediação. 
Essa carência de variedade, de se admitirem outros tipos de mecanismos e 
técnicas, talvez seja derivada, de um lado, do ainda incipiente ambiente 
para a incorporação no cotidiano dos métodos mais conhecidos, como a 
mediação. Ou talvez, pelo menos em parte, pela inércia da comunidade 
jurídica em procurar, com criatividade, extrair das experiências estrangeiras 
novas técnicas que possam ser úteis ao processo brasileiro. (CABRAL; 
CUNHA, 2016, p. 9). 

 

 Não há motivos para se manter a crença de que a arbitragem não pode ser 

utilizada para solucionar conflitos tributários. O passo que realmente devemos dar é 

avançar no estudo do melhor modelo possível da arbitragem tributária brasileira. 

 A presente tese busca ser um contributo nesse sentido. Mesmo ciente que a 

arbitragem não solucionará todos os problemas com o elevado número de 

processos que tramitam no Poder Judiciário, ela poderá facilitar o acesso do cidadão 

a uma justiça mais célere e com expertise na matéria, o que já é um mérito 

considerável que justifica o esforço em implementá-la. 
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2 OS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO (MASC) E SUA 
RELAÇÃO COM O ACESSO À JUSTIÇA: UMA REVISÃO DA MATÉRIA NO 
BRASIL E NO CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

 A possibilidade de os integrantes da sociedade buscarem solucionar seus 

conflitos sem a presença estatal é um sinal de emancipação e reconhecimento da 

importância da pessoa humana no modelo de Estado Democrático de Direito. O 

exercício da liberdade com responsabilidade é essencial no regime democrático. Ao 

responder à indagação sobre o que é um cidadão, José Bernardo Toro assim 

consigna: 

 
Observando a tradição democrática real, o que é um cidadão? Um cidadão 
não é uma pessoa que pode votar. Esse é um direito dele, mas isso não faz 
dele cidadão. O que faz do sujeito um cidadão é o fato de ele ser capaz de 
criar ou modificar, em cooperação com outros, a ordem social na qual quer 
viver, cujas leis vai cumprir e proteger para a dignidade de todos. A 
autonomia das pessoas, assim como a autonomia das sociedades, não é 
conseguida a não ser por meio da ordem social, construída pela própria 
pessoa. Por isso, a ordem mais rigorosa edificada pelo homem até o 
momento foi a democrática, confundida por muitos como sendo ditadura. 
Enganam-se. As regras que as pessoas cumprem com mais rigor são as 
impostas por si para si mesmo. 
A liberdade só é possível na ordem, mas a única ordem que possibilita a 
liberdade é aquela que eu construo. Uma sociedade começa a ser livre 
quando é capaz de dar ordem a si mesma, de se autocontrolar e de gerar 
normas e regras para a própria dignidade. 
Participar não é ir a reuniões, a manifestações. Participar é criar a ordem na 
qual eu quero viver para a dignidade de todos. (TORO, 2005, p. 52-53) 

 

 João Ricardo Catarino, por sua vez, preocupado com o tamanho do Estado 

social e com seu custeio, aduz que é necessário repensá-lo e aduz que tal tarefa 

envolve o reconhecimento de que o cidadão possui não apenas direitos, mas 

também responsabilidades: 

 
Urge, pois, repensar o modelo, procurando claramente evoluir em dois 
eixos: de um lado devolvendo ao cidadão as suas próprias 
responsabilidades pessoais na gestão dos seus mais directos e pessoais 
interesses e, por outro, fornecer uma provisão pública que, partindo deste 
postulado inicial de responsabilidade seja capaz de promover a sua 
qualificação, lhe devolva a capacidade para decidir e, ao mesmo tempo, 
prestando toda a ajuda necessária a uma existência condigna, enquanto o 
sujeito dele carecer. 
(...) 
O que importa, para uma mudança de fundo nos paradigmas é que sejam 
repensados os pressupostos fundacionais em que se acha ancorado o 
pensamento financeiro e a acção pública, em ordem a garantir uma 
revalorização do cidadão e de suas capacidades, uma mais eficiente gestão 
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e provisão públicas e uma melhor delimitação do papel dos Estados na vida 
colectiva. 
Esta deve ser robustecida no seu eixo regulador e garantístico e sopesada, 
na componente interventora, mas do mesmo modo limitada no seu âmbito, 
devolvendo-se à iniciativa privada tudo quanto não seja ou deva ser 
essencialmente prosseguido pelo Estado. 
Do que se trata não é de abjurar o Estado social mas de defender um novo 
arquétipo que consiga de forma mais eficiente e num superior equilíbrio 
entre acção privada e acção pública, propiciar condições para que sejam 
obtidas melhores condições sociais e de cidadania para todos, num 
contexto de liberdade e de responsabilidade individual. (CATARINO, 2009, 
p. 129-131) 

 

 O fato é que se vive um período de grave crise na experiência judiciária 

brasileira, historicamente inusitada (ao menos na sua dimensão), causado em 

grande parte pela acirrada explosão de litigiosidade. Nota-se um verdadeiro 

paradoxo do Poder Judiciário brasileiro: ele é muito criticado, mas intensamente 

demandado. A preocupação com o alto e sempre crescente volume de processos 

judiciais não é uma particularidade brasileira, embora nossos números sejam 

surpreendentes. O acesso à justiça é tema que vem sendo discutido há décadas não 

só por juristas, mas também por filósofos, sociólogos e políticos, fazendo parte, 

assim, de estudos acadêmicos, de políticas públicas judiciárias e de iniciativas 

legislativas. 

 No Brasil, ele ganhou atenção mais específica nos últimos vinte anos. Há 

tempos a doutrina se manifesta preocupada com a longa duração dos litígios, sendo 

certo que as medidas legislativas implementadas foram, em sua grande maioria, 

pontuais, não enfrentando as causas desse fenômeno, mas apenas suas 

consequências. Se por um lado esse aumento vertiginoso de processos, no Brasil, 

decorre, em parte, do processo de democratização do país e representa uma 

saudável consciência da população em buscar o Judiciário para ver reconhecido 

seus direitos, não há dúvida que a cultura da demanda, ao invés da pacificação, 

atingiu limites insustentáveis e necessita ser seriamente repensada. 9  

 Esse fenômeno de exponencial litigiosidade foi destacado pelo Ministro 

Ricardo Lewandowski quando do seu discurso de abertura do ano de 2016, 

realizado na qualidade de Presidente do STF. 10  

                                            
9 Conferir FRANCO, 2015, p. 249-253. 
10  Consta no seu discurso o seguinte trecho: “Em 2015, esse fenômeno relevou-se com toda 
intensidade: apenas nesta Suprema Corte ingressaram mais de 90.000 novos casos, incluindo 
processos originários e recursos diversos, o que representou um incremento de mais de 10% em 
relação ao ano anterior. Nas demais instâncias, foram ajuizados cerca de 30 milhões de novos feitos, 
totalizando aproximadamente 100 milhões de processos em tramitação sob a responsabilidade de 
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 Ele enfatizou que a “cultura beligerante” brasileira deve ser reduzida e que os 

julgadores já estão prontos para fomentar as resoluções alternativas de conflitos. 11 

 Segundo informado pelo CNJ em setembro de 2015 12, em 2014, 99,7 milhões 

de processos passaram pela jurisdição dos tribunais brasileiros. Esse número é o 

resultado da soma de 70,8 milhões de processos pendentes do ano de 2013 e 28,9 

milhões de casos novos registrados em 2014. Isso representa uma média de um 

processo para cada dois brasileiros. A pesquisa mostra também a parcela de 

responsabilidade do poder público nesse cenário, tornando-se o grande litigante do 

país. O levantamento do CNJ mostra que 15% dentre 23,7 milhões de ações que 

ingressaram na Justiça se referem a matéria tributária, previdenciária ou de Direito 

Público, áreas que envolvem a administração pública em seus diferentes níveis - 

federal, estadual e municipal. 13 

 Mas o descontentamento com o Poder Judiciário não é questão nova nem 

particular do Brasil 14. O Judiciário brasileiro é uma instituição com problemas sérios 

e arraigados 15, sendo o mais visível a sua falta de agilidade, um problema que se 

agravou após a Constituição de 1988 em razão do crescimento por demanda por 

                                                                                                                                        
mais ou menos 16.000 juízes federais, estaduais, trabalhistas, militares e eleitorais.” 
(LEWANDOWSKI, 2016). 
11  Vide o noticiado na Revista Consultor Jurídico do dia 30 de janeiro de 2016, Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2016-jan-30/magistratura-pronta-conciliacao-presidente-
stfhttp://www.conjur.com.br/2016-jan-30/magistratura-pronta-conciliacao-presidente-stf, acesso em 17 
de fevereiro de 2016. 
12  Conferir o relatório “Justiça em números 2015”, feito pelo CNJ. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros, acesso em 28 de fevereiro de 2016. 
13 Ver também FRANCO, 2015, p. 253-255. 
14 “O descontentamento em relação à Justiça não é, porém, um fenômeno recente ou restrito ao 
Brasil, mas um sentimento antigo e amplamente disseminado. Por toda parte, severas críticas têm 
sido feitas ao modo de funcionamento da Justiça, inclusive pelos próprios magistrados. A reforma do 
Judiciário ganhou, assim, alta visibilidade no debate público; na América Latina e no Leste Europeu, 
por exemplo, mudanças importantes estão sendo discutidas ou já em vias de implementação.” 
(PINHEIRO, 2003, p. 5) 
15 “No que se refere ao caso brasileiro, é consensual que as deficiências do Judiciário decorrem de 
causas profundamente arraigadas — isto é, de um perfil institucional e administrativo historicamente 
sedimentado. E também que os problemas decorrentes dessa matriz histórica são acentuados pela 
instabilidade do arcabouço jurídico do país, pelo arcaísmo e excessivo formalismo dos códigos de 
processo e pela má formação de boa parte da magistratura e de todos aqueles que, mais 
amplamente, se poderia designar como “operadores do direito”: procuradores, advogados e 
funcionários dos diferentes órgãos do sistema de justiça. Na visão de muitos analistas, o Judiciário 
brasileiro teria se amoldado profundamente, ou acomodado, a essas raízes históricas; a lentidão e o 
caráter pesadamente burocrático e formalista de seu funcionamento teriam, hoje, a permanência 
praticamente de um traço cultural, com baixa probabilidade de mudança com base somente em 
fatores endógenos. Uma conseqüência da aceitação quase fatalista desse alegado traço cultural 
pelos magistrados e operadores do direito seria o excessivo recurso a argumentos processuais, em 
detrimento de decisões substantivas sobre o mérito das questões — tendência esta que reforça a 
descrença de grande parte da sociedade quanto a resolver seus conflitos pela via judicial.” 
(PINHEIRO, 2003, p. 4-5) 
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serviços judiciais que a ela se seguiu. Além disso, a Justiça no Brasil é 

frequentemente vista como parcial e imprevisível, com consequências negativas 

para a economia que vão muito além da demora em solucionar os litígios 

(PINHEIRO, 2003, p. 4). 

 Não se trata, contudo, de algo novo. Pesquisa realizada pela Vox Populi em 

abril de 1999 mostrou que 58% dos entrevistados consideravam a Justiça brasileira 

incompetente, ao passo que 34% a julgavam competente. Ainda, 89% dos 

entrevistados afirmaram ser a Justiça demorada, enquanto apenas 7% a 

consideravam rápida (PINHEIRO, 2003, p. 4). E uma pesquisa publicada pelo IBGE 

em 1990 já mostrava que dois em cada três brasileiros envolvidos em conflitos 

preferiam não recorrer à Justiça. Em outra pesquisa, esta feita pelo Ibope em 1993, 

87% dos entrevistados disseram que “o problema do Brasil não está nas leis, mas 

na justiça, que é lenta”, e 80% achavam que “a justiça brasileira não trata os pobres 

e ricos do mesmo modo” (PINHEIRO, 2003, p. 4). 

 Em outro relatório, este publicada no ano 2000, Antônio Pinheiro comentou o 

resultado de duas pesquisas com empresários que mostraram também haver entre 

estes um grande descontentamento com o Judiciário. A Justiça no Brasil foi vista, 

acima de tudo, como muito lenta, apesar de uma parcela relevante dos empresários 

também ter reclamado dos custos de acesso. As pequenas empresas, em particular, 

encararam o custo de acesso à Justiça como proibitivo e só tinham contato com esta 

quando acionados. Um padrão similar também foi notado para as empresas de 

maior porte, que procuraram estruturar suas operações de forma a evitar contato 

com o Judiciário, exceto pela área tributária, em que a morosidade da Justiça é vista 

por uma parte (minoritária) das empresas como eventualmente benéfica (PINHEIRO, 

2003, p. 4-5). 

 Por sua vez, na perspectiva dos juízes, a morosidade do Judiciário é 

constantemente agravada por aqueles que usam a Justiça não para pleitear direitos, 

mas para postergar ou dificultar o cumprimento de suas obrigações. O Estado, em 

especial, não é bem visto por fazer um mau uso contumaz da Justiça. 

 Os juízes também apontam os problemas internos vinculados ao 

funcionamento dos sistemas legal e judicial também como causas relevantes da 

morosidade do Judiciário. Destacam-se entre estes o número insuficiente de juízes, 

as diversas possibilidades existentes para se protelar uma decisão e o grande 

número de recursos cabíveis às instâncias superiores.  
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 Em um segundo grupo, em ordem descendente de importância, os juízes 

incluem a ausência de equipamento de informática, algumas práticas e condutas dos 

advogados (como a preferência por estender a duração dos litígios e a falta de 

treinamento), a ênfase excessiva no formalismo processual e a precária situação 

das instalações (PINHEIRO, 2003, p. 15 e 44). 

 A pesquisa realizada por Antônio Pinheiro levou a uma conclusão essencial 

sobre a reforma do Judiciário: ela terá de contar também com mudanças na forma 

de pensar e agir dos juízes e dos operadores do direito em geral, e não estar 

baseada apenas em alterações legislativas ou da máquina do Judiciário. Antônio 

Pinheiro relata que, durante a realização da pesquisa, observou a necessidade de 

um intenso trabalho com os magistrados para lhes mostrar as implicações mais 

gerais de suas decisões. Ele reconhece que este é um trabalho de longo prazo e 

que passa em larga medida por fomentar o conhecimento dos juízes em temas 

econômicos. Eles próprios precisam refletir mais intensamente sobre o importante 

papel que o Judiciário desempenha no desenvolvimento econômico. (PINHEIRO, 

2003, p. 49). 

 Frente a esse cenário de crítica, desconfiança e descontentamento com o 

papel institucional do Judiciário e na visível constatação que ele não consegue bem 

resolver os diversos problemas (inclusive os de matéria tributária) a ele direcionados 

pela sociedade e pelo Estado, houve, nas últimas décadas, a incessante procura por 

novos métodos ou meios de resolução de litígios sem a presença estatal, até como 

forma de propiciar o acesso à justiça. 16  E dentro desse panorama surge o debate 

sobre os meios alternativos de resolução de conflitos (MASC), 

 
2.1 A questão do acesso à justiça 
 

2.1.1 O acesso à justiça na doutrina estrangeira 
 

 O tema a respeito do acesso à justiça é bastante desenvolvido pela doutrina 

estrangeira e nacional. Contudo, a obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth é 

sempre um referencial importante nesse tema. 

                                            
16 Vide FRANCO, 2015, p. 255-257. 
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 O conceito de acesso à justiça vem sofrendo transformações importantes. 

Fazendo um recorte mais atual, pois não há a intenção de se fazer um relato 

histórico sobre o tema, no período dos Estados liberais (séculos XVIII e XIX), os 

procedimentos adotados para solução dos litígios civis refletiam a filosofia 

essencialmente individualista dos direitos. O direito de acesso à proteção judicial 

significava, na essência, o direito formal da pessoa de propor ou contestar uma 

ação. Era a época em que o Estado tinha um papel meramente passivo: sua função 

era apenas não permitir que direitos fossem infringidos por outra pessoa. Não havia 

a preocupação em se afastar as barreiras existentes para se garantir o efetivo e 

amplo acesso ou a incapacidade da pessoa de compreender e saber defender seus 

direitos. 

 À medida que a sociedade toma feições mais complexas, o próprio conceito 

de direitos humanos se altera, o que afeta também o acesso à justiça. As ações e 

relacionamentos passam a assumir um caráter mais coletivo que individual, de modo 

que direitos e deveres sociais passam a ser reconhecidos, da mesma forma que se 

requer uma atuação positiva do Estado para tornar efetivos esses direitos individuais 

e sociais. Demandas que afetam os interesses de grupos determinados (como 

consumidores, empregados e cidadãos) passam a necessitar de instrumentos novos 

para serem assegurados. 

Em face disso, o direito ao acesso à justiça passa a ser concebido como um 
direito primordial, pois, sem ele, os demais direitos possuem apenas conformação 

simbólica. Sem mecanismos hábeis para sua reivindicação, a titularidade de um 
direito ficará no papel. Por isso, Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 5) 

mencionam que “o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 
fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno 
e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos." 

Os citados autores também mencionam que o estudo a respeito do modo pelo 
qual os direitos se tornam efetivos passa também pelo reconhecimento de que “as 

cortes não são a única forma de solução de conflitos a ser considerada” 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 5), contemplando, assim, alternativas ao sistema 

Judiciário atual. Além de progressos e reformas da assistência judiciária (gratuita, 
inclusive) e na busca de medidas judiciais que salvaguardam interesses coletivos e 
difusos (como a ação civil pública), o movimento é mais amplo.  
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Dentro da evolução da concepção de acesso à justiça, os autores denominam 

de “terceira onda” o movimento que defende que o acesso à justiça vai além do 
acesso à representação em juízo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 25-26). Essa 

abordagem passa por mudanças e novos métodos de resolução de conflitos, nos 
quais se incluem a eventual especialização da justiça, a criação de juizados de 
pequenas causas e a adoção de procedimentos especiais em razão da matéria, com 

a adaptação do processo civil. Mas as reformas pontuais no âmbito processual não 
impedem o debate sobre novos meios de resolução de conflitos, inclusive 

extrajudiciais, entre eles a arbitragem. 17 

Outro autor também importante para o estudo da justiça é o sociólogo 

Boaventura de Souza Santos. Sua vasta obra trata, entre tantos outros, do problema 
do acesso à justiça. Ele defende que o direito e a administração da justiça possuem 
um papel fundamental nas sociedades contemporâneas e que, a depender das 

orientações que lhes guiarem, poderão ser responsáveis pela democratização da 
vida em comum como, ao contrário, imprimirem o autoritarismo antidemocrático 

(SANTOS, 2014, p. 8). Sua preocupação, nessa matéria, dirige-se ao fortalecimento 
das orientações democratizantes do direito e da justiça, de forma a reconfigurar o 
papel daquele que é a principal instância de resolução de conflitos e aplicação do 

direito erigida na modernidade, os tribunais. Ele lança, portanto, uma necessária 
revolução democrática da justiça. 

Para Boaventura de Souza Santos, o crescimento do número de litígios tem 
relação “não só com culturas jurídicas e políticas, mas também com o nível de 

efectividade da aplicação dos direitos e com a existência de estruturas 
administrativas que sustentem essa aplicação.” (SANTOS, 2014, p. 22). 

O movimento de acesso à justiça busca expandir a concepção clássica de 

resolução judicial de litígios desenvolvendo um conceito amplo de justiça de forma 
que os tribunais façam parte de um conjunto integrado de meios de resolução de 

conflitos, comumente chamados de resolução alternativa de conflitos (SANTOS, 
2014, p. 41). E o Poder Judiciário aparece com a importante função de divulgar e 
fomentar a adoção desses novos e complementares meios de solução de litígios, 
                                            
17 "Se os juízes devem desempenhar sua função tradicional, aplicando, moldando e adequando leis 
complicadas a situações diversas, com resultados justos, parece que advogados altamente 
habilitados e procedimentos altamente estruturados continuarão a ser essenciais. Por outro lado, 
toma-se necessário um sistema de solução de litígios mais ou menos paralelo, como complemento, 
se devemos atacar, especialmente ao nível individual, barreiras tais como custas, capacidade das 
partes e pequenas causas." (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 29-30) 
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uma aposta que Boaventura de Souza Santos faz para mudar a própria mentalidade 

cultural da sociedade: 
 

Num primeiro momento, o exemplo do programa justiça comunitária 
convida-nos a pensar a importância do Poder Judiciário como instituição de 
fomento à solução alternativa de litígios. Um estudo recente sobre sistemas 
alternativos de resolução de conflitos no Brasil demonstrou que das 67 
iniciativas em curso no ano de 2004, 33 eram programas criados por 
instituições públicas, 32 desenvolvidos por organizações não-
governamentais e 2 criados por universidades. No caso dos programas 
públicos, o Poder Judiciário destaca-se como um dos principais 
impulsionadores da resolução alternativa de conflitos. Nos programa 
públicos, predominam, assim, os instituídos pelo Judiciário estadual (17 
programas, 51%), sendo 10 criados por tribunais de justiça e os restantes 
criados em varas e juizados. Nos programas não-governamentais, 
predominam as organizações de abrangência nacional, de pequena e 
média estrutura, com alto grau de profissionalização (a maioria trabalha 
com técnicos remunerados) e direcção composta por voluntários. A maior 
parte existe há mais de 10 anos e possui igual experiência na resolução 
alternativa de conflitos. (SANTOS, 2014, p. 70-71)  
(...) 
Num segundo momento, este exemplo convoca-nos a reflectir sobre o 
papel da mediação face às limitações do modelo adversarial de resolução 
de conflitos. (p. 71) 
Em contraposição ao modelo adversarial clássico e à centralidade dos 
tribunais na resolução de conflitos, emerge a concepção de tribunal multi-
portas, 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) 

 

Interessante dizer que a crença nesse novo paradigma não foca apenas na 
preocupação com a redução de processos judiciais, mas na criação de um ambiente 
favorável à justiça restaurativa, possibilitando a aproximação e participação da 

sociedade na resolução dos conflitos. 18 E, para tanto, as reformas não se limitam 
apenas ao Poder Judiciário, mas incluem também a própria formação dos 

operadores do direito e as universidades. 19  

                                            
18 "Um contexto organizacional resistente à mudança é igualmente um contexto de isolamento e 
relutância face a opiniões e criticas externas. No caso dos tribunais, a falta de uma nova cultura 
jurídica e organizacional pode levar ao progressivo isolamento social. Se for o caso, cria-se uma 
grave disjunção entre os propósitos de aperfeiçoamento da justiça e seus destinatários finais, os 
cidadãos. Pelo contrário, o objectivo deveria ser a criação de uma cultura jurídica que levasse os 
cidadãos a sentirem-se mais próximos da justiça. Mas não haverá justiça mais próxima dos cidadãos, 
se os cidadãos não se sentirem mais próximos da justiça." (SANTOS, 2014, p. 146). 
19  “Estou convencido que, para a concretização do projecto politico-jurídico de refundação 
democrática da justiça, é necessário mudar completamente o ensino e a formação de todos os 
operadores de direito: funcionários, membros do ministério público, defensores públicos, juizes e 
advogados. É necessária uma revolução, uma revolução que será também epistemológica que 
permita passar da monocultura da ciência jurídica para uma ecologia de saberes jurídicos. (...) No 
âmbito do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, além dos estudos que tiveram por 
objecto imediato precisamente a formação de magistrados, a necessidade de mais formação e de 
uma formação diferenciada foi reiteradamente reivindicada. Nestes estudos, a urgência de uma 
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Assim, para Boaventura de Souza Santos (2014, p. 62), "devem ser 

igualmente estimuladas todas as alternativas que possam contribuir para uma forma 
alternativa de pensar o acesso à justiça". 20 

 
2.1.2 O acesso à justiça no ordenamento brasileiro 
 

Essa concepção mais alargada a respeito do acesso à justiça também é 
notada na prática brasileira. Segundo Flávio Galdino (2006, p. 442), com o passar do 
tempo, a garantia do acesso à justiça "passou a abranger conteúdo diverso, mais 

amplo, transferindo-se o foco do plano institucional para o plano processual e 
individual." O referido art. 141, § 4o, da CR de 1946 passou a ser interpretado como 

um “poder genérico de ação, como poder de provocar a atividade do Estado” 
(GALDINO, 2006, p. 442). O objetivo deixou de ser o limite de atuação entre os 
poderes e passou a ser o reconhecimento de um direito (constitucional) público 

subjetivo de ação. 
Mas nessa etapa o reconhecimento da garantia dada a todo indivíduo de ter 

acesso ao aparelho jurisdicional estatal, mediante certas garantias procedimentais 
como o contraditório e o juiz natural, não tinha a preocupação com a efetividade do 

julgamento. Não é mera coincidência que a ação, nesse período, assume no Brasil 
justamente o centro dos estudos do processo civil (GALDINO, 2006, p. 443-444). 

A evolução ideológica da questão, contudo, interrompe sua marcha com o 

golpe militar de 1964. Mais uma vez a instituição de um governo autoritário buscou 
frear a atuação do Poder Judiciário, editando medidas que impediam que este último 

julgasse determinados atos praticados pelo então governo "revolucionário". Frente a 
esse panorama que vingou durante as décadas de sessenta e setenta, a resposta a 
esse movimento político de “alijamento do Poder Judiciário” foi novamente 

                                                                                                                                        
formação diferenciada é sentida, essencialmente, em três dimensões distintas: (1) na relação directa 
entre formação especializada e colocação de magistrados; (2) na área de gestão e métodos de 
trabalho; e (3) na preparação de reformas legais.” (SANTOS, 2014, p. 100-101). 
20 Sobre o contexto português, vide também os estudos realizados por João Pedroso, investigador do 
Centro de Estudos Sociais, integrante do Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, ambos 
vinculados à Universidade de Coimbra. Ele defende um novo sistema integrado de resolução de 
litígios que tem como consequência a assunção e reconhecimento pelo Estado duma política pública 
de justiça, que inclui os tribunais judiciais e o denominado “pluralismo jurídico e judicial”, ou seja, 
reconhece-se também aos meios não judiciais que o Estado e a sociedade geram, informalmente ou 
formalmente, legitimidade para dirimir litígios. Conferir PEDROSO, João. Percurso(s) da(s) reforma(s) 
da administração da justiça - uma nova relação entre o judicial e o não judicial, 2002. Disponível em 
http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/index.php?id=2815, acesso em 28 de fevereiro de 2016. 
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"considerar como ponto central dos questionamentos e das conclusões, a 

possibilidade de acesso ao Poder Judiciário e não as atividades processuais ou 
mesmo o resultado efetivo do processo” (GALDINO, 2006, p. 447), no qual se inclui 

a ideia de inafastabilidade do controle judicial. 
Retomam-se, assim, as premissas da ubiquidade presente no período pós 

1946 21, mas com um adicional: a incorporação das garantias processuais essenciais 

ao processo que surgem na etapa anterior que compreende a evolução do conceito 
de ação. 

Com a Constituição da República de 1988, pautada em uma carta de 
princípios, mais uma vez temos no texto um dispositivo que contempla o acesso à 

justiça (art. 5o, XXXV). Editado após um regime autoritário, novamente a 
compreensão desse dispositivo transita do "plano político-institucional ao plano 
processual" (GALDINO, 2006, p. 449). Ou seja, não se trata de simples resposta aos 

abusos praticados pelo Poder Executivo, mas incorpora a possibilidade de se 
reconhecer situações jurídicas subjetivas e individuais. 

A redemocratização permitiu a retomada do desenvolvimento das ideias que 
ficaram praticamente inertes no período autoritário anterior, bem como se tornou 
ambiente propício para que o ordenamento jurídico pudesse assimilar tanto as idéias 

de justiça de outrora como as novas concepções. Assim, o princípio passa a 
incorporar novo conteúdo, sempre aproveitando as experiências do passado. Como 

sintetiza 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) 

 

O estudo de Mauro Cappelletti e Bryant Garth mencionado neste trabalho, 

centrado na identificação dos óbices ao acesso à justiça (as “ondas renovatórias”), 
irradiou efeitos na compreensão da matéria de forma a conferir um novo enfoque ao 

acesso à justiça, “que consiste, em verdade, numa proposta de reformulação geral 

                                            
21 Premissas presentes como resposta aos abusos do Poder Executivo, como dirigida ao legislador e 
não ao juiz, e que tiveram por objetivo preservar a separação e o equilíbrio entre os poderes. 
(Conferir GALDINO, 2006, p. 447- 448). 
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dos meios de solução de conflitos, com especial ênfase nos meios alternativos.” 

(GALDINO, 2006, p. 449).  
Esse novo enfoque busca converter o que seria uma "simples garantia formal 

do direito de ação em uma garantia substancial de acesso à justiça - entendida 
como acesso à ordem jurídica justa." (GALDINO, 2006, p. 449). 22 

A busca por isonomia material e principalmente por efetividade do processo 

passam a ser preocupações constantes nos estudos de processo, especialmente 
porque, com a existência de dispositivos específicos sobre as garantias do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o princípio da inafastabilidade 
passa a ser compreendido com um conteúdo ainda mais específico. 

Nesse momento, a jurisdição - e não mais a ação - é que se torna o grande 
centro das atenções dos estudos de processo. De qualquer forma, a partir da 
Constituição de 1988, há uma profunda mutação conceitual do direito de acesso à 

justiça, compreendido a partir do inciso XXXV do art. 5º como "princípio do acesso à 
justiça", que teria as seguintes características ou formulação: 

 
(i) tem como base as idéias de isonomia material e efetividade do processo; 
(ii) contempla a relação processual propriamente dita e não as relações 
entre o Poder Judiciário e os demais poderes; 
(iii) está dirigido à efetividade da tutela jurisdicional, que passa a ocupar 
lugar de centralidade na teoria jurídica processual; 
(iv) ainda assim, permanece dirigido fundamentalmente ao legislador; 
(v) promove a implementação de meios alternativos de solução de 
controvérsias. (GALDINO, 2006, p. 453) 

 

A essa visão, Flávio Galdino (2006, p. 453-458) adiciona outra que a integraria 
de forma cumulativa, qual seja, a de "tutela jurisdicional adequada", na qual a 

efetividade passa a ser o centro das atenções. Dessa forma, passa-se a admitir não 
só a ampliação dos poderes do juiz como o próprio âmbito de cognição do Poder 
Judiciário (aumento do espectro de matérias passíveis de análise e controle). Com 

essa nova concepção, a norma constitucional de acesso à justiça passa também a 
ser dirigida ao juiz e não exclusivamente ao legislador. 

Entre as conclusões a que chega o estudo de Flávio Galdino, constata-se que 
a compreensão do direito ao acesso à justiça teve um movimento pendular e 

determinado pelas condições políticas pela qual passou o país (do institucional ao 
processual).  

                                            
22 Em sentido similar e frente à realidade portuguesa, vide SILVA, 2009, p. 20-21. 
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Em períodos autoritários, a ideologia dominante pendia para o plano 

institucional, como forma de garantir a separação dos poderes. Nos momentos de 
estabilização, a atenção se dirigia ao processo, inicialmente para suas garantias e 

posteriormente para a sua efetividade. Interessante que as concepções reinantes 
nesse período de pouco mais de cinquenta anos não são excludentes, mas 
complementares, de forma que cada época assimilou a experiência pretérita. 

Essa questão possui um fundo prático, reproduzido de certa forma no 
julgamento do STF sobre a constitucionalidade de alguns dispositivos da lei de 

arbitragem brasileira. 23 

A importância desse precedente é justamente porque o STF dimensionou o 

alcance do disposto no art. 5o, XXXV, da CF/88 ao enfrentar a constitucionalidade da 

lei de arbitragem (Lei n° 9.307/96). No caso, o ponto central era os dispositivos que 

autorizavam as partes a renunciarem à jurisdição estatal e submeterem seus litígios 

à apreciação de árbitros privados. O STF ficou dividido em dois blocos: o primeiro, 

liderado pelo Ministro Sepúlveda Pertence, que entendeu pela inconstitucionalidade 

de algumas das regras da referida lei em razão, essencialmente a que o indivíduo 

não poderia renunciar à jurisdição de antemão e em tese. O segundo grupo 

reconheceu a constitucionalidade das regras de arbitragem, pois, em se tratando de 

direitos disponíveis, o indivíduo poderia renunciar à jurisdição. 
Para o primeiro grupo, somente seria possível a utilização da arbitragem 

quando já existente o conflito. Ou seja, a sua adoção, para ser constitucional, 

deveria ser posterior ao conflito e não a priori. Assim, seria legítimo estabelecer o 
compromisso arbitral, mas seria inválida a previsão de uma cláusula arbitral em um 
                                            
23 EMENTA: (...) 3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; 
discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, especialmente acerca 
da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica para a solução de futuros conflitos da 
cláusula compromissória e a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do Poder 
Judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, 
por maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando 
da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte 
recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, XXXV, da CF. Votos vencidos, em 
parte, incluído o do relator - que entendiam inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a 
indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à 
instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o 
compromisso, e, conseqüentemente, declaravam a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 
9.307/96 (art. 6º, parág. único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, das novas redações atribuídas ao 
art. 267, VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil; e art. 42), por violação da garantia da universalidade 
da jurisdição do Poder Judiciário. Constitucionalidade - aí por decisão unânime, dos dispositivos da 
Lei de Arbitragem que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da 
sentença arbitral (art. 31). (SE 5206 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, 
julgado em 12/12/2001, DJ 30-04-2004 PP-00029 EMENT VOL-02149-06 PP-00958) 
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contrato. Essa corrente expressa uma defesa irrestrita de um direito fundamental do 

cidadão, impossível de ser transacionado, que expressa uma posição típica daquela 
visão pós regime autoritário. E o fundamento para tanto pauta-se em uma 

interpretação do inciso XXXV do art. 5o da CF/88/88, no qual se constata que essa 
visão se amolda à compreensão do acesso à justiça como uma garantia do direito 
de ação. 

A corrente vencedora, contudo, mostra-se influenciada pelos estudos de 
Cappelletti e Garth, reconhecendo a força da terceira onda renovatória do acesso à 

justiça. Para essa corrente, os MASC não restringem o acesso à justiça; ao 
contrário, eles o ampliam. Nota-se nesse entendimento a visão atual compreendida 

no “princípio do acesso à justiça.” (GALDINO, 2006, p. 459-464). 
 

2.1.3 Uma nova visão do conceito de jurisdição 
 
Rodolfo Mancuso (2015, p. 56-69) reconhece que a cultura demandista ou de 

judicialização é tratada ou confundida como uma manifestação da cidadania. 

Segundo ele, o mero exercício de cidadania “não consiste na pronta e açodada 

judicialização de todo e qualquer conflito", mas ao contrário, “na busca, num primeiro 

momento, de outras soluções auto e heterocompositivas, voltadas a trabalhar a 

controvérsia, ao invés de, compulsivamente, buscar eliminá-la." (MANCUSO, 2015, 

p. 68). Um dos efeitos com a prática dessa última postura que o autor denomina 

"coexistencial" seria evitar converter os interessados em adversários ou 

antagonistas, inerente a uma situação de vencedor e vencido, passando para a 

busca de uma relação de continuidade interpessoal, especialmente importante em 

situações que envolvem conflitos de vizinhança, família, escola e trabalho. Mancuso 

busca resgatar o aspecto de subsidiariedade ou residual da função judicial do 

Estado, pois ela não é uma função primária, tal qual ocorre com a saúde, educação, 

moradia, segurança pública e saneamento básico. 24 

                                            
24 "É o momento de os operadores do Direito e os jurisdicionados se conscientizarem de que a N 

prestação jurisdicional a cargo do Estado tem natureza peculiar (é de índole substitutiva e não 
excludente de outras soluções), não se enquadrando no mesmo gênero das prestações primárias 
(educação, segurança pública, transporte, saúde, saneamento básico). Estas últimas, sim, podem e 
devem ser incrementadas à medida do crescimento das respectivas demandas e das possibilidades 
orçamentárias." (MANCUSO, 2015, p. 56) 
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Uma das consequências dessa nova compreensão do acesso à justiça é 

justamente a atualização e contextualização do conceito de jurisdição. Para 
MANCUSO (2015, p. 26-29), não há mais motivo para se falar em monopólio estatal 

na prestação da justiça. Há um movimento paradoxal: ao mesmo tempo em que se 
vê um crescente aumento da demanda judicial, nota-se também um movimento 
inverso de desjudicialização dos conflitos. Segundo Eduardo Cambi e João Paulo A. 

Vasconcelos, “a judicialização tornou-se excessiva a exigir um processo de 
desjudicialização que culminou com a promulgação do Novo Código de Processo 

Civil.” (CAMBI; VASCONCELOS, 2015, p. 91). 
O próprio CNJ, há anos, reconhece que o direito de acesso à justiça previsto 

no art. 5o, XXXV, da CF/88 não contempla apenas a via judicial, mas alcança 
também o direito de acesso por meio de outras formas de resolução de conflitos. Por 
isso, cabe ao Poder Judiciário também reconhecer e organizar os outros meios de 

solução de conflitos, em especial a mediação e conciliação, com vista à boa 
qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social. Prova 

disso é a Resolução n° 125, de 2010, editada pelo CNJ e que "dispõe sobre a 
Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário", cujos dispositivos abaixo transcritos indicam uma 

postura bem diferente das tomadas anteriormente e mostram que o próprio órgão de 
cúpula da administração e gestão do Poder Judiciário brasileiro reconhece a 

importância de se conferir oportunidade e acesso aos meios alternativos de solução 
de conflitos, com destaque para a mediação e conciliação, para se concretizar o 

direito de acesso à justiça previsto no texto constitucional: 
 
 
CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de 
Justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder 
Judiciário, nos termos da Resolução/CNJ n° 70, de 18 de março de 2009; 
 
CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5o, 
XXXV, da Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos 
Judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa; 
 
CONSIDERANDO que, por isso, cabe ao Judiciário estabelecer política 
pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de 
interesses, que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de 
forma a organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados 
nos processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante 
outros mecanismos de solução de conflitos, em especial dos consensuais, 
como a mediação e a conciliação; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se consolidar uma política pública 
permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais 
de solução de litígios; 
 
CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são instrumentos 
efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, e que a sua 
apropriada disciplina em programas já implementados no país tem reduzido 
a excessiva judicialização dos conflitos de interesses, a quantidade de 
recursos e de execução de sentenças;  
 
CONSIDERANDO ser imprescindível estimular, apoiar e difundir a 
sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos tribunais;  

 
CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de organizar e uniformizar 
os serviços de conciliação, mediação e outros métodos consensuais de 
solução de conflitos, para lhes evitar disparidades de orientação e práticas, 
bem como para assegurar a boa execução da política pública, respeitadas 
as especificidades de cada segmento da Justiça; 
 
CONSIDERANDO que a organização dos serviços de conciliação, 
mediação e outros métodos consensuais de solução de conflitos deve servir 
de princípio e base para a criação de Juízos de resolução alternativa de 
conflitos, verdadeiros órgãos judiciais especializados na matéria; 
(...) 
Art. 1o Fica instituída a Política Judiciária Nacional de tratamento dos 
conflitos de interesses, tendente a assegurar a todos o direito à solução dos 
conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade. (Redação 
dada pela Emenda n° 1, de 31.01.13) 
Parágrafo único. Aos órgãos Judiciários incumbe oferecer mecanismos de 
soluções de controvérsias, em especial os chamados meios consensuais, 
como a mediação e a conciliação bem assim prestar atendimento e 
orientação ao cidadão. Nas hipóteses em que este atendimento de 
cidadania não for imediatamente implantado, esses serviços devem ser 
gradativamente ofertados no prazo de 12 (doze) meses. 
( . . . )  
Art. 4o Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o 
objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de litígios e à 
pacificação social por meio da conciliação e da mediação. 
 
(...) 
Art. 6o Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: (Redação dada 
pela Emenda n° 1, de 31.01.13) 
I - estabelecer diretrizes para implementação da política pública de 
tratamento adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais; 
II - desenvolver conteúdo programático mínimo e ações voltadas à 
capacitação em métodos consensuais de solução de conflitos, para 
magistrados da Justiça Estadual e da Justiça Federal, servidores, 
mediadores, conciliadores e demais facilitadores da solução consensual de 
controvérsias, ressalvada a competência da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM; 
III - providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e 
outros métodos consensuais de solução de conflitos sejam consideradas 
nas promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento; 
(...) 
VI - estabelecer interlocução com a Ordem dos Advogados do Brasil, 
Defensorias Públicas, Procuradorias e Ministério Público, estimulando sua 
participação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e 
valorizando a atuação na prevenção dos litígios; (BRASIL, 2010) 
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 Desse modo, não há dúvida que hoje se deve pensar e ir além da jurisdição 

estatal como última via para solucionar um conflito, sendo plenamente possível 

utilizar outras técnicas integradas como meios adequados (e não meramente 

substitutivos) para a solução apropriada a determinado conflito, independentemente 

do seu nível de complexidade. 

 

2.2 A explosão de litigiosidade e as políticas tradicionais de correção: um 
problema mundial 
 

 Rodolfo Mancuso (2015, p. 9-10) alerta que esse “demandismo Judiciário” 

não vem sendo combatido pelo Estado de forma eficaz e eficiente, pois muitas 

medidas legislativas implementadas pautam-se em uma “pragmática de finalidade 

reducionista”, no qual se busca, a todo custo, a celeridade processual e a redução 

do número de processos. 25 Além disso, aumentou-se o “gigantismo da máquina 

judiciária”, ofertando-se o que ele denomina de “mais do mesmo” (mais fóruns, 

juízes, serventuários, tecnologia, enfim, mais recursos humanos, financeiros e 

materiais). Ninguém desconhece que tais medidas são importantes, especialmente a 

curto prazo, mas além delas não atacarem a causa da referida crise “numérica” da 

justiça, elas não vêm apresentando o resultado esperado (especialmente a 

diminuição de processos e, por consequência, a redução do tempo na resolução dos 

litígios), além de retroalimentar a demanda, criando, assim, um perverso círculo 

vicioso. (MANCUSO, 2015, p. 9) 26. Sua posição não é isolada nem diz respeito 

apenas à realidade brasileira. 

 Nuno Garoupa, economista português e professor universitário nos Estados 

Unidos, possui vários estudos sobre o governo da justiça. Em livro específico sobre 

o tema, ele analisa o Poder Judiciário português e a crise da justiça. A preocupação 

                                            
25 A análise de Rodolfo Mancuso (2015, p. 10-13) alcança, inclusive, algumas medidas adotadas pelo 
novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), merecendo destaques o seguinte trecho: “a 
pauta da questão judiciária nacional, dominada pelo mote da obsessiva redução de estoque de 
processos, parece vocacionada a prosseguir com o advento do novo CPC (…).” (MANCUSO, 2015, 
p. 12) 
26  “A política judiciária obsessivamente focada na padronização/agilização dos procedimentos, 
embora, a curto prazo, possa contribuir para amenizar a sobrecarga de processos, não parece apta a 
representar solução permanente ou duradoura, pela boa razão de que por aí se está a combater o 
efeito da questão judiciária nacional – a crise numérica de processos – deixando em aberto a causa 
(…).” (MANCUSO, 2015, p. 13). 
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do autor é com a total ausência de racionalidade econômica, de eficiência e de 

planejamento das instituições jurídicas portuguesas. 

 Crítico ferrenho da atual estrutura e gestão judiciária e das medidas tomadas 

pelo governo português a partir do ano 2000, Nuno Garoupa afirma que reformas 

pontuais tomadas em Portugal seguem as receitas habituais (“o mais do mesmo”): 

“mais recursos financeiros e humanos, mais juízes, mais meios alternativos para a 

resolução de conflitos, melhores regras processuais e mais conscientização cívica 

conducente a um exercício responsável da cidadania”. (GAROUPA, 2011, p. 13). 

 Ele constata que, em Portugal, ninguém mais duvida da crise da justiça. Os 

males apontados desde 2000 se agravaram por: 

 
(...) incompetência e desleixo governativo: corporativismo nas 
magistraturas, falta de planejamento, avaliação e realismo legislativo, 
divórcio entre os tribunais e a sociedade, congestão com mais de um milhão 
de processos pendentes de uma decisão judicial. (GAROUPA, 2011, p. 13).  

 

 Para ele, há três razões fundamentais para isso. Como primeira causa, Nuno 

Garoupa indica o desajustamento histórico: a justiça portuguesa foi pensada para 

outra sociedade, precisamente a que existia em 1930 (quando a última grande 

reforma foi feita). “Ao progressivo desfasamento entre a oferta e a procura na justiça, 

os sucessivos governos foram respondendo com a técnica dos pequenos passos.” 

(GAROUPA, 2011, p. 14). E ao se referir ao período dos anos 2000 a 2010, ele 

afirma que “o poder político foi absolutamente incapaz de mudar a justiça.” 

(GAROUPA, 2011, p. 14). 

  A segunda causa é estrutural. Para ele: 

 
A administração e o governo da justiça obedecem a um modelo caduco e 
ultrapassado. A situação de calamidade e autêntico desmoronamento da 
justiça portuguesa não é diferente da francesa, da espanhola ou da italiana. 
Mas, curiosamente, continuamos a copiar esses modelos para as nossas 
reformas processuais e organizacionais. Nenhum governo superou o 
complexo da tradição jurídica para reformar o governo da justiça. 
(GAROUPA, 2011, p. 14)  

 

  Segundo o autor português, o modelo Judiciário e judicial de tradição francesa 

não funciona nem em Portugal nem em outro lugar, pois é incapaz de se adequar ao 

mundo econômico e social em que vivemos hoje. Para o autor, é um modelo 

“caduco e ineficaz, gerador de ineficiência, de iniquidade e de aberrações.” 

(GAROUPA, 2011, p. 79). Seu conselho é de que deveríamos olhar para as 
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reformas ocorridas na Escandinávia, Holanda, Coreia e Japão, sendo certo que tal 

pesquisa não violaria o Estado de Direito. Nosso modelo (latino) não é exemplar 

nem o “único consistente com os princípios fundamentais da democracia e da 

independência judiciária.” (GAROUPA, 2011, p. 15). 

  Por fim, ele indica a “incapacidade de Portugal ultrapassar os 

estrangulamentos conceptuais que presidem à crise da justiça”, sendo que as 

pequenas mudanças falham sempre e sistematicamente (GAROUPA, 2011, p. 15). 

Não houve, naquele país, reforma estruturada, coerente e planejada, o que afeta a 

qualidade do Estado de direito. 

  Nuno Garoupa deixa claro que reformas ou melhorias pontuais de gestão e 

eficácia pouco ou nada contribuíram para recuperar o atraso estrutural do sistema 

português. Os dados estatísticos por ele analisados atestam que as medidas 

implementadas não melhoraram a qualidade do sistema judicial, especialmente nos 

quesitos de redução de tempo e número de litígios. Mesmo com elas, a taxa de 

congestionamento ainda é alta. Para tanto, segundo ele, são necessárias reformas 

estruturais no governo da justiça e mudança de paradigma. Ele acaba por indicar um 

cenário bem pessimista, pois “a eficácia e a celeridade da justiça em Portugal só 

podem ser sustentadas com uma mudança de paradigmas no seu governo que, 

infelizmente, ainda não aconteceu.” (GAROUPA, 2011, p. 19). 

  Para Nuno Garoupa, é necessário reconhecer os múltiplos fatores que 

determinam o congestionamento dos tribunais e que não são analisados de forma 

global. Deve-se considerar a produção legislativa que regula os comportamentos 

econômicos e sociais que geram litigância, a atuação dos operadores judiciais, o 

controle da legalidade antes de existir um fato lesivo pela administração (ex ante 

facto) e o mesmo controle, a ser realizado pelos tribunais, após a existência do fato 

lesivo (ex post facto). 

  Nuno Garoupa deixa claro que um bom governo da justiça está intimamente 

relacionado com uma boa qualidade da produção legislativa. Para ele, “podemos ter 

o melhor governo da justiça, mas sem uma produção legislativa de qualidade não há 

método que possa resistir” (GAROUPA, 2011, p. 76). Não é possível compatibilizar 

qualquer reforma nas estruturas do sistema judicial com um legislador frenético e 

compulsivo (aquele que legisla sobre tudo e sobre todos), ou esquizofrênico (por 

legislar de forma contraditória) e incompetente (legisla sem revogar, revoga antes de 

regulamentar). (GAROUPA, 2011, p. 76). 
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  Ao analisar algumas comparações e dados estatísticos elaborados por 

instituições como Banco Mundial, Fórum Mundial e Conselho da Europa a respeito 

do enquadramento jurídico e das instituições, Nuno Garoupa consigna que “as 

instituições jurídicas portuguesas são francamente medíocres no contexto da nossa 

família jurídica”, sendo que elas também são “globalmente medíocres do ponto de 

vista da competitividade da economia quando comparadas com as economias mais 

desenvolvidas do mundo capitalista.” Por fim, ele afirma que essa conclusão 

continua sendo válida “mesmo olhando apenas para os países do Sul da Europa 

tradicionalmente apontados como mais semelhantes a nós na origem e no desenho 

das instituições.” (GAROUPA, 2011, p. 26). 

  Ele ainda indica que as poucas reformas estruturais na justiça portuguesa 

foram decorrentes do direito comunitário europeu e da pressão da União Europeia, e 

não de uma genuína vontade de mudança do legislador português (GAPOUPA, 

2011, p. 28). Para ele, o “memorando de entendimentos” firmado pela Troika 27 com 

o governo português não resolveu o problema da justiça, pois Portugal necessita de 

uma reforma muito mais elaborada. E o memorando de entendimentos não pretende 

reformar a justiça até porque essa não é a preocupação do FMI ou da União 

Europeia. As medidas impostas pela “Troika” buscam, segundo o autor, “resolver ou 

suavizar os aspectos fundamentalmente processuais e de gestão dos tribunais que 

afectam diretamente grandes empresas e os escritórios de advogados.” (GAROUPA, 

2011, p. 83). Ele repete essa crítica em texto escrito em 2014 sobre a situação da 

justiça portuguesa e consigna que mesmo que globalmente positivas, essas 

medidas são efetivamente ineficientes. Elas indicam, segundo Nuno, que o governo 

não possui mais capacidade política para fazer uma reforma estrutural da justiça, o 

que é extremamente prejudicial. (GAROUPA, 2011, p. 84). 

  Posteriormente, em texto escrito em 2014, Nuno Garoupa e Zélia Pinheiro 

mencionam um relatório da OCDE feito em 2013 28, com alguns dados estatísticos 

interessantes. Segundo referido do documento, a duração média do processo na 

primeira instância cível em Portugal é de 425 dias, ao passo que nos países da 
                                            
27  A Troika é o “braço executivo” da União Europeia, formada pela cooperação da Comissão 
Europeia, do Banco Central Europeu (BCE) e do Fundo Monetário Internacional (FMI). A Troika 
avaliou as contas de Portugal para definir as necessidades de financiamento do país. 
28  Vide Palumbo, Giuliana; Giupponi, Giulia; Nunziata, Luca; Mora-Sanguinetti, Juan. Judicial 
performance and its determinants: a cross-country perspective. A going for growth report. OECD 
Economic Policy Paper n. 5, june/2013. Disponível em 
http://www.oecd.org/eco/growth/FINAL%20Civil%20Justice%20Policy%20Paper.pdf, acesso em 22 de 
fevereiro de 2016. 
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OCDE a média é de 238 dias (quase metade). Na Espanha, a média é de 272 dias, 

na França, 274 dias, no México, 342 dias e na Itália, 564 dias. 

  No quesito “duração total” do processo, Portugal conta com 635 dias, 

enquanto a média da OCDE é de 786 dias. Isso demonstra uma particularidade de 

Portugal: as instâncias recursais estão mais desafogadas. A média na Espanha é de 

778 dias e França com média de 950 dias. 

  Por outro lado, é evidente o alto gasto com despesas públicas com a justiça 

portuguesa: 81% do orçamento com salários, ao passo que a média da OCDE é de 

65% do orçamento da justiça. Portugal investe menos em informatização: 2% 

enquanto a média da OCDE é de 4% (o dobro, portanto). E por fim, em Portugal 

gasta-se mais com despesa em razão do PIB com a Justiça, mas a taxa de litigância 

encontra-se na média, quer em termos per capita ou em relação ao PIB. Por haver 

maior despesa era de se esperar uma maior taxa de litigância. Em regra, a partir do 

ano 2000, o número de processos findos é inferior ao de processos “entrados” no 

ano (exceto os anos de 2006, 2007, 2008 e 2013). 

  Em suma, sua conclusão é que as medidas impostas sempre atacam as 

consequências e nunca as causas. Sua crítica, assim, é direta e contundente, algo 

nem sempre visto no mundo acadêmico brasileiro: 

 
Temos um modelo errado de governo da justiça porque foi criado com uma 
concepção deficiente da separação de poderes e possivelmente mais 
apropriada para outro século. Seguimos uma tradição que simplesmente se 
mostrou inadequada mas bastante confortável para um poder político 
desresponsabilizado e profundamente incompetente. Enquanto o poder 
político insistir nesse modelo, estamos destinados a ter um Estado de direito 
deficiente e uma justiça ineficaz e ineficiente. A médio e longo prazo, 
devíamos mudar de modelo de governo da justiça. (GAROUPA, 2011, p. 24-
25). 

 

  Esses dados nos mostram que apesar de os números europeus indicados 

serem bem inferiores à realidade brasileira, a questão da justiça preocupa os países 

mais desenvolvidos e que estão se esforçando para tentar solucionar esse 

problema. E os questionamentos e conclusões feitos pelo citado autor e ora 

sintetizados neste trabalho devem ser levados em consideração, pois é visível 

alguma aproximação com a situação brasileira vivenciada nos últimos vinte anos. 

  Primeiro, o notável crescimento vertiginoso de números de processos, 

levando a um acúmulo de processos sem igual, afeta, de forma direta, a eficiência 
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do Poder Judiciário que passa a ser sempre mal avaliado e visto com desconfiança 

pela população. 

  Em segundo lugar, as medidas adotadas para tentar resolver o problema da 

morosidade não atingem a forma de administração da justiça. Muitas vezes são 

paliativas e atacam apenas efeitos colaterais da lei processual. 

  Em terceiro lugar, a atuação tormentosa do nosso poder legislativo. A 

advertência feita por Nuno Garoupa de que um bom governo da justiça está 

intimamente relacionado com uma boa qualidade da produção legislativa vale para o 

Brasil com um adendo: em matéria fiscal, os projetos de lei geralmente têm origem 

no governo (Poder Executivo) e sem participação prévia da sociedade.  

  Ou seja, a culpa pelo enorme número de leis em matéria tributária (fenômeno 

da inflação normativa) e pela má qualidade das leis brasileira em matéria fiscal é 

devida, em grande parte, também ao Executivo. Sem esquecer nos inúmeros 

decretos, instruções, portarias, atos normativos editados pelas chefias dos órgãos 

executivos que configuram importante fonte no direito tributário brasileiro (art. 96 do 

CTN). Não há dúvida que esse modo de agir é um grande incentivo à litigiosidade. 

  Não há dúvida que nenhuma reforma da justiça brasileira terá sucesso se não 

houver melhorias significativas na atuação do legislador. “Legislar melhor é um 

imperativo para um governo da justiça eficaz e racional.” (GAROUPA, 2011, p. 77). 

Uma nova cultura na produção legislativa se impõe, no qual haja rigor, qualidade e 

contenção, de forma a permitir a redução dos litígios em médio prazo. Trata-se de 

difícil empreitada, mas ela não é impossível. 

  Paralelo à mudança no padrão de legislar, tarefa que, como dito, alcança 

diretamente o Poder Executivo, o governo também deve mudar seu padrão de 

conduta e relacionamento com o contribuinte. Além de permitir a sua participação 

para se chegar a um consenso, a postura adversarial dificulta o relacionamento 

entre as partes e fomenta a instauração de um litígio.  

  Em razão disso, há mais de uma década que se verifica no mundo uma 

tendência à incorporação de meios alternativos à resolução estatal de conflitos, em 

especial a adoção da mediação e arbitragem. 

 

2.3 A tendência mundial de ampliação do uso de meios alternativos de 
resolução de conflitos 
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2.3.1 O movimento americano em prol dos ADR (Alternative Dispute 
Resolution) e sua influência no cenário latino-americano 
 

 Os Estados Unidos têm desempenhado papel significativo no 

desenvolvimento das resoluções alternativas de conflitos desde os anos 1970. 

 E o modelo embrionário desse movimento foi desenvolvido pelo professor 

Frank Sander, da Harvard Law School e denominado Tribunal Multiportas, “em que 

os casos são encaminhados para o fórum mais adequado de resolução de acordo 

com as especialidades de cada disputa.” (CRESPO, 2010, p. 18). O referido 

professor idealizou o conceito de Tribunal Multiportas (Multi-Door Courthouse) e o 

apresentou primeiramente em 1976, na Pound Conference, a convite do então 

presidente da Suprema Corte americana, Warren Burger. 

 É possível que tal ascensão tenha sido uma resposta à crise da justiça, mas 

esse movimento possui motivações institucionais, políticas e sociais e está 

“vinculado à modificação de valores que no mesmo período conduziu à desconfiança 

no Estado, à privatização, à defesa do desenvolvimento social pela melhoria das 

condições humanas e ao ceticismo pós-moderno quanto à realidade objetiva.” 

(CHASE, 2014, p. 135). Afinal, como afirma Oscar Chase, “o processo moderno de 

solução de litígios é tanto um produto da cultura e da sociedade em que é 

encontrado como uma influência sobre eles.” (CHASE, p. 56). 

 Os ADR ou os MASC envolvem várias formas ou séries de procedimentos, 

tais como a negociação, mediação, arbitragem, a med-arb, avaliação neutra 

preliminar (early neutral evaluation) e os summary jury trials. 29 Algumas dessas 

formas acabaram se tornando mecanismos oficiais de resolução de conflitos 

especialmente porque passaram por um processo legislativo de regulamentação 

como foram incentivados e objeto de específicos programas de governo que 

alcançam o executivo e o Judiciário. Não há dúvida que, institucionalmente, a 

adoção dos ADR em geral possui o aval dos três poderes. 

 Nos Estados Unidos, a prática dos ADR está muitas vezes associada ao 

próprio procedimento oficial praticado pelos Tribunais, pois esses meios alternativos 

funcionam anexos (próximos da) à própria Corte (ideia de Tribunal multiportas). 

                                            
29 Sobre as espécies de ADR nos EUA, vide SALES; SOUSA, 2014, p. 379-395; GARCEZ, 2013, p. 
13-15. 
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 Richard Chernick, em texto escrito em 2004 sobre a experiência americana, 

acentuou que o movimento em favor dos ADR’s teve bons resultados nos últimos 25 

anos. Eles prosperaram e vivenciam um período de maior produtividade, cujos 

resultados são notados tendo em vista a criação de centros de justiça para a 

mediação de conflitos junto à comunidade; o estabelecimento junto aos Tribunais 

federais e estaduais de medidas complementares de mediação de disputas de 

pequeno valor e expansão para medidas arbitrais e programas de avaliação neutra 

preliminar (early neutral evaluation); adoção pelo legislador e executivo, em atos 

normativos, do uso dos MASC; programas escolares de divulgação da arbitragem; a 

previsão de normas indicando o uso dos MASC para solucionar conflitos de ordem 

profissional; uso frequente da mediação e arbitragem para a realização de acordos 

em ações coletivas (class action) e para a distribuição ou repasse de verbas 

recebidas em casos de mass tort. (CHERNICK, 2004, p. 188). 

 Oscar Chase (2014, p. 137-139), com amparo em outros estudos realizados 

nos Estados Unidos, constata o aumento do uso e divulgação dos ADR ao longo do 

tempo. De qualquer forma, ele reconhece que esse crescimento foi possível em 

razão de medidas e modificações implementadas pelo Poder Judiciário e pelo poder 

legislativo. No âmbito do Judiciário, Chase (2014, p. 139) indica duas medidas: a 

primeira, de ordem institucional, no qual ele atua como gestor da administração da 

justiça e se estabeleceram programas voltados para a criação de centros de 

arbitragem e mediação (juntos ou não) vinculados (de forma anexa) aos Tribunais. 

No caso, os litígios podem ser remetidos discricionariamente para qualquer uma 

dessas esferas pelo juiz que os recebe. Em alguns locais ou circunstâncias, é 

obrigatória a passagem por algum meio alternativo de resolução de conflitos antes 

de ser levada à apreciação jurisdicional. 

 Outro papel importante do Judiciário, agora decorrente do exercício de sua 

função primordial, consiste na alteração de entendimento da Suprema Corte 

americana no sentido de cada vez mais aceitar a arbitragem e validar o Federal 

Arbitration Act (FAA), inclusive para afastar leis estaduais que impediam ou 

restringiam a adoção da arbitragem em determinados casos. 30 

                                            
30 Conferir CHASE, 2014, p. 140-141. Segundo o referido autor, “o resultado dessa série de decisões 
é o fato de, hoje, as cláusulas arbitrais serem comuns em contratos redigidos unilateralmente pelo 
fornecedor em relações de consumo e por sociedades empresárias em âmbito trabalhista.” (CHASE, 
2014, p. 141) 
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 No âmbito legislativo americano, Chase menciona que nas últimas décadas 

do século XX houve a edição de diversas leis federais e estaduais americanas 

acelerando a expansão dos MASC, “estimulando, fomentando ou (por vezes) 

exigindo o seu uso tanto nos Tribunais quanto nas agências.” (CHASE, 2014, p. 141) 

O referido autor menciona, por exemplo, o Dispute Resolution Act de 1980 31, que 

estimulou Estados, governos locais e organizações sem fins lucrativos a 

“desenvolverem mecanismos de resolução de litígios efetivos, justos, pouco 

custosos e céleres,” chegando a oferecer auxílio financeiro a quem assim 

procedesse. (CHASE, 2014, p. 141-142). Esse programa era relevante para o 

governo americano, tendo ocorrido, assim que sancionado, o pronunciamento 

público do presidente Jimmy Carter (partido democrata) enaltecendo essa lei. 32  

 Em 1988 foi editado o Judicial Improvements and Access do Justice Act, com 

diversas medidas para a melhoria do Poder Judiciário americano, dentre os quais a 

autorização para que, inicialmente, dez varas federais (federal district courts) 

instituíssem programas de direcionamento compulsório (mas não vinculante) de 

litígios civis para o juízo arbitral e que eventualmente envolvessem indenizações de 

até cem mil dólares. 33 Ainda à época dos debates no legislativo, essa lei foi exaltada 

                                            
31 Eis o teor da exposição de motivos da referida lei: “It is the purpose of this Act to assist the States 
and other interested parties in providing to all persons convenient access to dispute resolution 
mechanisms which are effective, fair, inexpensive, and expeditious.” Disponível em 
<https://www.govtrack.us/congress/bills/96/s423/text> e 
http://uscode.house.gov/statutes/pl/96/190.pdf> acesso em 27 de janeiro de 2016. 
32 “In my civil justice system reform message to Congress last year, I called for passage of the Dispute 
Resolution Act. I said that this legislation would enable the Federal and State Governments to work in 
partnership to improve the delivery of justice to all the people of the United States. Today I am pleased 
to sign this legislation into law. This act will establish a program under the Department of Justice to 
encourage the development of inexpensive and expedient local mechanisms to resolve disputes 
between consumers and sellers. landlords and tenants, and others. It will establish a resource center 
to serve as an information clearinghouse and a source of technical assistance, research, and 
evaluation. A grant program, authorized at $10 million annually for fiscal years 1981 to 1984, will 
provide seed money to spur State and local governments and nonprofit organizations to create or 
improve processes for minor dispute resolution. Finally, the act creates a national Dispute Resolution 
Advisory Board to provide advice. Many disputes generated in our modern society are often ill suited 
for referral to costly, formal adjudication and as a consequence are frequently never resolved. While 
such disputes may be minor in terms of the money or issues involved, they are of major significance to 
the people involved. Frustration and alienation result when legitimate grievances go unheard for want 
of readily available, easy-to-use mechanisms for resolution of conflict. It is most appropriate that we 
are taking action to address this national problem.” (Disponível em < 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=32919> , acesso em 27 de janeiro de 2016.) 
33 Essa lei alterou e incluiu dispositivos do US Code: “Section § 651. Authorization of arbitration "(a) 
AUTHORITY OF CERTAIN DISTRICT COURTS - Each United States district court described in 
section 658 may authorize by local rule the use of arbitration in any civil action, including an adversary 
proceeding in bankruptcy. A district court described in section 658(1) may refer any such action to 
arbitration as set forth in section 652(a). A district court described in section 658(2) may refer only 
such actions to arbitration as are set forth in section 652(a)(l)(A). 
§ 652. Jurisdiction 
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pelo Presidente da Suprema Corte à época, 34 em carta por ele escrita ao Presidente 

do Subcomitê sobre tribunais, liberdades civis e administração da justiça da Câmara 

dos Deputados (U.S. House of Representative). 35  

 Em 1990, houve a edição do Dispute Resolution Centres Act que regulava o 

estabelecimento e a operação de centros de resolução de conflitos de forma a 

fornecer serviços de mediação. Também em 1990 houve a publicação do Civil 

Justice Reform Act, no qual se determinou aos Tribunais Estaduais (district courts) 

que desenvolvessem um plano e que implementassem medidas para que fossem 

reduzidos os custos e o atraso na solução dos litígios. 36 37 A preocupação central 

dessa lei era o custo e a lentidão do Judiciário americano. Na exposição de motivos 

reconhecia-se que tal quadro era de responsabilidade dos tribunais, dos litigantes, 

dos advogados, do Congresso e do governo, que deveriam contribuir, cada qual, 

para solucionar o problema da demora e do custo. Para tanto, o congresso apostava 

no uso dos MASC como uma das formas de se alcançar tal resultado. 38 39 

                                                                                                                                        
"(a) ACTIONS THAT MAY BE REFERRED TO ARBITRATION. (1) Not-withstanding any provision of 
law to the contrary and except as provided in subsections (b) and (c) of this section, and section 
901(c) of the Judicial Improvements and Access to Justice Act, a district court that authorizes 
arbitration under section 651 may: "(A) allow the referral to arbitration of any civil action (including any 
adversary proceeding in bankruptcy) pending before it If the parties consent to arbitration, and "(B) 
require the referral t o arbitration of a n y civil action pending before it if the relief sought consists only 
of money damages notin excess of $100,000 or such lesser amount as the district court may set, 
exclusive of interest and costs.” Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-
102/pdf/STATUTE-102-Pg4642.pdf >acesso em 27 de janeiro de 2016. 
34 Segundo Alan B. Rich, Gaynell C. Mathvin, and Thomas L. Crisman (1990, p. 312), “according to 
Chief Justice Rehnquist, the Act is "the most significant legislation affecting the Federal courts since 
the early part of the decade." 
35 Uma cópia da carta está disponível em 
http://njlaw.rutgers.edu/collections/gdoc/hearings/8/89601841b/89601841b_1.pdf, p. 901. Acesso em 
27 de janeiro de 2016. 
36 “Section 471. Requirement for a district court civil justice expense and delay reduction plan. There 
shall be implemented by each United States district court, in accordance with this title, a civil justice 
expense and delay reduction plan. The plan may be a plan developed by such district court or a model 
plan developed by the Judicial Conference of the United States. The purposes of each plan are to 
facilitate deliberate adjudication of civil cases on the merits, monitor discovery, improve litigation 
management, and ensure just, speedy, and inexpensive resolutions of civil disputes.” Disponível em < 
http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c101:6:./temp/~c1018BtfVY:e0:> Acesso em 27 de janeiro de 
2016. 
37 O “Section § 651” acima transcrito foi alterado dez anos depois pelo Alternative Dispute Resolution 
Act de 1998 (será visto adiante), que ampliou a utilização dos MASC, deixando de se limitar à 
arbitragem. 
38 “(1) The problems of cost and delay in civil litigation in any United States district court must be 
addressed in the context of the full range of demands made on the district court's resources by both 
civil and criminal matters. 
(2) The courts, the litigants, the litigants' attorneys, and the Congress and the executive branch, share 
responsibility for cost and delay in civil litigation and its impact on access to the courts, adjudication of 
cases on the merits, and the ability of the civil justice system to provide proper and timely judicial relief 
for aggrieved parties. 
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 Também em 1990 houve a edição do Administrative Dispute Resolution Act, 

no qual determinou o uso dos ADR para a resolução de litígios junto às agências 

reguladoras. Na própria exposição de motivos da lei constou que os procedimentos 

administrativos tornaram-se progressivamente formais, custosos e lentos, resultando 

em um desperdício de tempo e uma reduzida chance de alcançar a solução 

consensual do conflito, 40 sendo certo que a experiência dos MASC no setor privado 

não pode ser desprezada, pois este meio pode auxiliar na redução dos graves 

problemas que afetaram o processo administrativo. 41 Essa lei foi reeditada como 

Administrative Dispute Resolution Act de 1996. 42 

                                                                                                                                        
(3) The solutions to problems of cost and delay must include significant contributions by the courts, the 
litigants, the litigants' attorneys, and by the Congress and the executive branch. 
(4) In identifying, developing, and implementing solutions to problems of cost and delay in civil 
litigation, it is necessary to achieve a method of consultation so that individual judicial officers, 
litigants, and litigants' attorneys who have developed techniques for litigation management and cost 
and delay reduction can effectively and promptly communicate those techniques to all participants in 
the civil justice system. 
(5) Evidence suggests that an effective litigation management and cost and delay reduction program 
should incorporate several interrelated principles, including: 
(A) the differential treatment of cases that provides for individualized and specific management 
according to their needs, complexity, duration, and probable litigation careers; 
(B) early involvement of a judicial officer in planning the progress of a case, controlling the discovery 
process, and scheduling hearings, trials, and other litigation events; 
(C) regular communication between a judicial officer and attorneys during the pretrial process; and 
(D) utilization of alternative dispute resolution programs in appropriate cases. 
(6) Because the increasing volume and complexity of civil and criminal cases imposes increasingly 
heavy workload burdens on judicial officers, clerks of court, and other court personnel, it is necessary 
to create an effective administrative structure to ensure ongoing consultation and communication 
regarding effective litigation management and cost and delay reduction principles and techniques.” 
Disponível em < http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/F?c101:6:./temp/~c1018BtfVY:e0:> Acesso em 27 
de janeiro de 2016. 
39 “Section 473. Content of civil justice expense and delay reduction plans. 
(a) In formulating the provisions of its civil justice expense and delay reduction plan, each United 
States district court, in consultation with an advisory group appointed under section 478 of this title, 
shall consider and may include the following principles and guidelines of litigation management and 
cost and delay reduction: (...) 
(6) authorization to refer appropriate cases to alternative dispute resolution programs that: (A) have 
been designated for use in a district court; or (B) the court may make available, including mediation, 
minitrial, and summary jury trial.” Disponível em< http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/F?c101:6:./temp/~c1018BtfVY:e0:> Acesso em 27 de janeiro de 2016. 
40  “Administrative proceedings have become increasingly formal, costly, and lengthy resulting in 
unnecessary expenditures of time and in a decreased likelihood of achieving consensual resolution of 
disputes;” Disponível em< http://www.adr.gov/pdf/adra.pdf >Acesso em 27 de janeiro de 2016. 
41 (3) alternative means of dispute resolution have been used in the private sector for many years and, 
in appropriate circumstances, have yielded decisions that are faster, less expensive, and less 
contentious; 
(4) such alternative means can lead to more creative, efficient, and sensible outcomes; 
(5) such alternative means may be used advantageously in a wide variety of administrative programs; 
(6) explicit authorization of the use of well-tested dispute resolution techniques will eliminate ambiguity 
of agency authority under existing law; 
(7) Federal agencies may not only receive the benefit of techniques that were developed in the private 
sector, but may also take the lead in the further development and refinement of such techniques; and 
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 Merece também destaque o Alternative Dispute Resolution Act de 1998, mais 

uma medida legislativa que buscou ampliar e estabelecer a utilização de ADR junto 

ao Poder Judiciário. Nesse caso, estipulou-se que as Varas Federais (federal district 

courts) deveriam estabelecer programas viabilizando a utilização dos MASC, 

cabendo a cada órgão jurisdicional a escolha do meio alternativo a ser utilizado. 43  

 Essa lei, na verdade, alterou o dispositivo legal que foi acrescido em 1988 

pelo Judicial Improvements and Access do Justice Act, autorizando os órgãos 

jurisdicionais a utilizar todos os meios alternativos de resolução de conflitos e não 

apenas a arbitragem, como previsto originalmente na section § 651 do US Code. E o 

Congresso Americano mais uma vez demonstrou a crença na utilização dos MASC 

como solução para os problemas de lentidão e acesso à justiça. 44 

                                                                                                                                        
(8) the availability of a wide range of dispute resolution procedures, and an increased understanding 
of the most effective use of such procedures, will enhance the operation of the Government and better 
serve the public. 
Sec. 3. Promotion of Alternative Means of Dispute Resolution 
(a) Promulgation of Agency Policy. Each agency shall adopt a policy that addresses the use of 
alternative means of dispute resolution and case management. Disponível em 
http://www.adr.gov/pdf/adra.pdf > Acesso em 27 de janeiro de 2016. 
42 Disponível em < http://www1.va.gov/adr/docs/ADRA.pdf> Acesso em 27 de janeiro de 2016. 
43 §651. Authorization of alternative dispute resolution 
(a) Definition. For purposes of this chapter, an alternative dispute resolution process includes any 
process or procedure, other than an adjudication by a presiding judge, in which a neutral third party 
participates to assist in the resolution of issues in controversy, through processes such as early 
neutral evaluation, mediation, minitrial, and arbitration as provided in sections 654 through 658. 
(b) Authority. Each United States district court shall authorize, by local rule adopted under section 
2071(a), the use of alternative dispute resolution processes in all civil actions, including adversary 
proceedings in bankruptcy, in accordance with this chapter, except that the use of arbitration may be 
authorized only as provided in section 654. Each United States district court shall devise and 
implement its own alternative dispute resolution program, by local rule adopted under section 2071(a), 
to encourage and promote the use of alternative dispute resolution in its district. 
(c) Existing Alternative Dispute Resolution Programs. In those courts where an alternative dispute 
resolution program is in place on the date of the enactment of the Alternative Dispute Resolution Act 
of 1998, the court shall examine the effectiveness of that program and adopt such improvements to 
the program as are consistent with the provisions and purposes of this chapter. 
(d) Administration of Alternative Dispute Resolution Programs. Each United States district court shall 
designate an employee, or a judicial officer, who is knowledgeable in alternative dispute resolution 
practices and processes to implement, administer, oversee, and evaluate the court's alternative 
dispute resolution program. Such person may also be responsible for recruiting, screening, and 
training attorneys to serve as neutrals and arbitrators in the court's alternative dispute resolution 
program. 
(e) Title 9 Not Affected. This chapter shall not affect title 9, United States Code. 
(f) Program Support. The Federal Judicial Center and the Administrative Office of the United States 
Courts are authorized to assist the district courts in the establishment and improvement of alternative 
dispute resolution programs by identifying particular practices employed in successful programs and 
providing additional assistance as needed and appropriate. (Disponível em < 
http://uscode.house.gov/browse/prelim@title28/part3/chapter44&edition=prelim> Acesso em 27 de 
janeiro de 2016. 
44 A exposição de motivos é bem clara: “SEC. 2. FINDINGS AND DECLARATION OF POLICY. 
Congress finds that: (1) alternative dispute resolution, when supported by the bench and bar, and 
utilizing properly trained neutrals in a program adequately administered by the court, has the potential 
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 O aumento da litigiosidade e avanço do número de processos são fenômenos 

que auxiliaram na busca por outras medidas que não se limitam ao cenário 

americano. Mas essas medidas poderiam se limitar a propostas mais 

conservadoras, como o aumento do número de juízes, a melhoria da estrutura 

judiciária, ampliação do número de servidores, medidas que poderiam trazer os 

benefícios. Mas nota-se pela evolução legislativa que houve nos Estados Unidos a 

inclinação firme e continua pela criação, incentivo e utilização de outros meios de 

resolução de conflitos, merecendo destaque que não havia base estatística segura 

para confirmar sua assertividade. A conclusão a que Oscar Chase chega é muito 

importante e nos alerta sobre uma crença que realmente parece ser inabalável: 

 
“Além disso, em 1975, quando os clamores pelos meios alternativos 
eclodiram, inexistia prova empírica de que sua efetivação serviria para uma 
melhor equalização no tempo do Judiciário. Afinal, como isto seria possível 
tendo em conta que eles sequer teriam sido devidamente testados? 
Realmente, estudos posteriores relacionados aos efeitos dos ADR levam a 
conclusões intrigantes, expondo que a crença na sua efetividade como 
ferramenta de gerenciamento processual é muito superior ao seu impacto 
concreto nesta frente. Advogados e juízes compartilham amplamente a ideia 
de que a nova estrutura dos Tribunais reduziria custos e permitiria uma 
economia de tempo, enquanto os dados empíricos indicam exatamente o 
contrário (o que não significa que não possam ter havido êxitos pontuais, 
mas demonstra que os benefícios não ocorreram em uma escala global). 
Essas constatações não apenas enfraquecem a relação entre o avanço dos 
meios alternativos e a crise jurisdicional, como ainda indicam a necessidade 
de investigar as origens de uma crença ao mesmo tempo tão inconsistente 
e tão inabalável.” (CHASE, 2014, p. 147-148) 

 

 Para Oscar Chase, o apoio conjunto feito pelo poder legislativo e judicial 

contribuiu para a ampliação da difusão e uso dos MASC, “mas não a explica por 

completo.” (CHASE, 2014, p. 143). Para ele, outros elementos foram essenciais no 

cenário americano para explicar esse movimento. Esses elementos seriam, segundo 

Chase (2014, p. 149-158): a crítica ao excesso de legislação (crença excessiva no 

direito para resolver inúmeros problemas da sociedade); o movimento contracultural 

                                                                                                                                        
to provide a variety of benefits, including greater satisfaction of the parties, innovative methods of 
resolving disputes, and greater efficiency in achieving settlements; (2) certain forms of alternative 
dispute resolution, including mediation, early neutral evaluation, minitrials, and voluntary arbitration, 
may have potential to reduce the large backlog of cases now pending in some Federal courts 
throughout the United States, thereby allowing the courts to process their remaining cases more 
efficiently; and (3) the continued growth of Federal appellate court-annexed mediation programs 
suggests that this form of alternative dispute resolution can be equally effective in resolving disputes in 
the Federal trial courts; therefore, the district courts should consider including mediation in their local 
alternative dispute resolution programs.” Disponível em < https://www.transportation.gov/civil-rights/pl-
105-315-28-usc-651-alternative-dispute-resolution-act-1998#sthash.w58XZUJ0.dpuf > acesso em 27 
de janeiro de 2016. 
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(crítica ao autoritarismo e às instituições e apoio a movimentos comunitários); o 

sentimento de “perda de segurança” (efeito da pós-modernidade de ausência de 

certeza e previsibilidade, o que afeta a discussão sobre a existência de uma decisão 

correta e imparcial); e o crescimento da privatização (política neoliberal de menor 

interferência e presença estatal) como um ideal. Essas questões não necessitam de 

ser tratadas com detalhe nesse trabalho, mas apenas a mera indicação mostra que 

fatores sociais e culturais irradiam efeitos na forma que uma sociedade busca 

resolver os seus conflitos. 45 

 Dentro desse contexto, Mariana Hernandez Crespo (2012, p. 46) enfatiza a 

possibilidade de participação na construção do consenso, seja na esfera legislativa, 

seja na resolução de conflitos, como medida essencial para aperfeiçoar as 

instituições democráticas. Ela acredita que: 

 
(...) além de leis internas sustentáveis, um mecanismo participativo como o 
dos Tribunais Multiportas pode melhorar o cumprimento dos acordos e 
transformar as atitudes e normas culturais em relação às leis da América 
Latina. Ao dar aos cidadãos a capacidade de se envolverem, com 
participação significativa, no processo de resolução de conflitos na esfera 
privada, eles terão a possibilidade de adquirir as competências necessárias 
para participar tanto da resolução de conflitos na área privada quanto na 
área pública. Além disso, ao trazer os cidadãos para um contato mais 
próximo e mais significativo com o processo judicial, a postura desses 
cidadãos em relação à lei poderá passar de uma atitude depreciativa para 
uma atitude de apoio. (CRESPO, 2012, p. 46) 

 

 Essa evolução mostra alguma similaridade da experiência americana nos 

últimos vinte anos do século passado com o processo de discussão da matéria no 

Brasil, bem como não é possível desconsiderar sua influência. 46 Em ambos os 

                                            
45 “O crescimento dos ADR, desta forma, foi resultado de exigências institucionais, de manobras 
políticas e de movimentos culturais.” (CHASE, 2014, p. 158). Em sentido semelhante, Mariana 
Crespo aduz que mesmo com os esforços existentes em razão de iniciativas concentradas na 
reforma do Judiciário e na promoção de métodos alternativos de resolução de conflitos, deve-se estar 
atento para o papel das regras e contextos culturais. Para ela, “embora as leis e os mecanismos de 
execução sejam de grande valia para promover o aprimoramento da sombra da lei, a cultura é um 
elemento essencial que não pode ser subestimado. (...) Isso demonstra que a cultura é um 
componente essencial para a implementação das leis. Sem as regras culturais que dão suporte às 
leis, a sua implementação fica dificultada.” (CRESPO, 2012, p. 83). “As reformas precisam considerar 
especificadamente normas culturais dominantes, como corrupção, desrespeito manifesto pelas leis, 
estruturas arraigadas de poder, etc., a fim de maximizar os resultados e aprimorar a sombra da lei.” 
(CRESPO, 2012, p. 84). 
46 No Brasil a proposta de implementação desses meios como forma efetiva e institucionalizada de 
solução de demandas ainda é inicial, se comparados com a experiência norte-americana. Ressalta-
se, no entanto, que a escolha da mediação e da conciliação pelo CNJ, como mecanismos a serem 
estimulados, desde já mostra coerência com a experiência internacional que aponta a mediação 
como o ADR mais utilizado nos Estados Unidos. Interessante é, portanto, fazer a detida análise das 
teorias e das práticas adotadas nos Estados Unidos, suas peculiaridades, para que, dentro da 
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casos se constata que se buscou, por meio de medidas legais e de política pública, 

enfrentar o problema do acesso à justiça e a morosidade do Poder Judiciário com 

medidas que não se limitam à ampliação da estrutura, até porque inviável e limitada 

do ponto de vista orçamentário. Essas medidas tomadas pelo executivo, legislativo e 

Judiciário, cada qual dentro do seu contexto e competência, apoiaram-se na crença 

do uso dos MASC como uma das medidas possíveis para se enfrentar esses dois 

problemas. Essa certa similaridade entre as experiências americana e brasileira 

atestam que o crescimento dos MASC está intimamente vinculado às modificações 

legislativas implementadas nos últimos anos, que, no caso do Brasil, teve aval do 

CNJ e do próprio governo federal. 47 

 
2.3.2 O movimento europeu de divulgação e uso dos MASC 
 

 Ao comentarmos brevemente as obras de Nuno Garoupa e Boaventura de 

Souza Santos, constatou-se que a crítica ao Poder Judiciário, à morosidade e à falta 

de eficiência são temas tratados pela doutrina europeia e que buscam ser 

combatidos pelas instituições governamentais. O contexto europeu também é 

favorável à disseminação dos meios alternativos de resolução de conflitos, em 

especial o uso da mediação. É possível que a unificação europeia e a consequente 

mitigação da soberania unilateral dos Estados tenham favorecido o fenômeno da 

desjudicialização. 48 

 Três instrumentos normativos comunitários merecem destaque. O primeiro é 

a Recomendação Rec (2001)9, do Comitê de Ministros do Conselho da Europa 49 

sobre as alternativas à litigância entre autoridades administrativas e entidades 

                                                                                                                                        
realidade brasileira, se possa adotar a política adequada que resulte efetivamente na melhor 
qualidade da resposta judicial às demandas da sociedade. (SALES; SOUZA, 2014, p. 397). 
47 Com alguma participação estadual, pois, no caso de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça, até por 
orientação do CNJ, vem implementando medidas de constante incentivo às conciliações. Além disso, 
com o aval do governo estadual e bem antes da reforma da Lei 9.307/96 realizada em 2015, houve a 
edição de lei estadual regrando a arbitragem em relações com a Administração Pública (Lei nº 
19.477, de 12 de janeiro de 2011). 
48 Vide ROCHA, 2013, p. 221-225; FIGUEIRAS, 2013, p. 81-87. 
49 Sobre as medidas europeias de estímulo à adoção dos MASC, conferir OLIVEIRA, 2010, p. 63-73. 
O texto da Recomendação (2001) 9 está disponível em 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2001)9&Language=lanEnglish&Site=DGHL-
CEPEJ&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6, acesso em 
28 de fevereiro de 2016. 
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privadas. 50  O objetivo foi justamente incentivar que os Estados-membros 

passassem a adotar mecanismos alternativos de resolução de conflitos entre as 

autoridades administrativas e os administrados em determinadas questões. 51  E 

entre esses meios, a Recomendação menciona, entre outros, a conciliação, a 

mediação e a arbitragem. 52  

 Interessante que, entre as considerações postas nessa resolução, estão 

justamente aquelas usualmente citadas para justificar a adoção dos MASC em 

nosso país. A recomendação expressamente menciona, a título de exemplo: (1) a 

preocupação com o acesso à justiça e o reconhecimento de que a conciliação e 

mediação podem favorecer tal objetivo 53; (2) a necessidade de se adotar medidas 

para evitar ou combater o elevado número de processos nos tribunais, entre os 

quais podem ser adotadas negociações realizadas no âmbito extrajudicial, ou 

mesmo antes ou no curso da demanda; 54 (3) o risco da morosidade do Judiciário, 

não só pelo elevado número de casos, mas pelo aumento considerável e constante 

de processos, o que pode impedi-lo de atuar em tempo hábil e razoável; 55 (4) o fato 

de que as Cortes judiciais nem sempre serão o melhor foro para se debater e decidir 

determinada questão envolvendo o poder público; 56 (6) as vantagens na adoção 

dessas medidas, especialmente na solução desses problemas, de forma a 

                                            
50 “13. Recommends that the governments of member states promote the use of alternative means for 
resolving disputes between administrative authorities and private parties by following, in their legislation 
and their practice, the principles of good practice contained in the appendix to this recommendation.” 
51 “i. This recommendation deals with alternative means for resolving disputes between administrative 
authorities and private parties.” 
“iii. Although the recommendation deals with resolving disputes between administrative authorities and 
private parties, some alternative means may also serve to prevent disputes before they arise; this is 
particularly the case in respect of conciliation, mediation and negotiated settlement.” 
“i. Alternative means to litigation should be either generally permitted or permitted in certain types of 
cases deemed appropriate, in particular those concerning individual administrative acts, contracts, civil 
liability, and generally speaking, claims relating to a sum of money.” 
“ii. The appropriateness of alternative means will vary according to the dispute in question.” 
52 “ii. This recommendation deals with the following alternative means: internal reviews, conciliation, 
mediation, negotiated settlement and arbitration.” 
53 “3. Recalling Recommendation No. R (81) 7 on measures facilitating access to justice, which in its 
appendix called for measures to encourage the use of conciliation and mediation;” 
54  “4. Recalling Recommendation No. R (86) 12 concerning measures to prevent and reduce the 
excessive workload in the courts, which calls for encouraging, in appropriate cases, the use of friendly 
settlement of disputes, either outside the judicial system altogether or before or during legal 
proceedings;” 
55 “5. Considering, on the one hand, that the large amount of cases and, in certain states, its constant 
increase can impair the ability of courts competent for administrative cases to hear cases in a 
reasonable time, within the meaning of Article 6.1 of the European Convention on Human Rights;” 
56 “6. Considering, on the other hand, that the courts' procedures in practice may not always be the most 
appropriate to resolve administrative disputes;” 
“9. Considering, therefore, that in appropriate cases it should be possible to resolve administrative 
disputes by means other than the use of courts;” 
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equacionar a questão de celeridade e menor custo financeiro, o que pode, inclusive, 

aproximar mais o cidadão do poder público. 57 

 Essas orientações são renovadas em abril de 2002 - menos de um ano 

depois da Recomendação Rec (2001)9 - com a edição, pela Comissão das 

Comunidades Europeias, do “Livro Verde” sobre os modos alternativos de resolução 

dos litígios em matéria civil e comercial. 58 Segundo consta no referido documento, 

os meios alternativos de resolução dos litígios em matéria civil e comercial 

provocaram um aumento do interesse na União Europeia, por três razões: em 

primeiro lugar, a tomada de consciência da renovação decorrente da prática pelas 

ADR, a favor dos cidadãos, pois se melhora o acesso à justiça; em segundo lugar, 

os Estados-Membros têm lhes dado atenção, sendo que, por vezes, as incorporam à 

legislação do país; por fim, as ADR constituem uma “prioridade política para as 

instituições da União Europeia, às quais compete promover estes métodos 

alternativos, assegurar o melhor ambiente possível para o desenvolvimento e 

esforçar-se por garantir a sua qualidade” (COMISSÃO DAS COMUNIDADES 

EUROPEIA, 2002, p. 5). 

 A referida Comissão buscou também sensibilizar um maior número de 

pessoas relativamente às ADR, bem como assegurar uma melhor compreensão das 

realizações e iniciativas tomadas neste domínio pelos Estados-Membros e pela 

comunidade europeia (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIA, 2002, p. 5). 

O mencionado livro reconhece o desenvolvimento que a matéria vem tomando nos 

Estados-Membros nos últimos anos e expressa que as vantagens dos MASC e a 

crise da eficácia dos sistemas jurisdicionais provocaram um aumento do interesse 

por estes métodos em detrimento da justiça estatal. Importante dizer que o 

mencionado documento europeu está focado nos procedimentos extrajudiciais de 

resolução dos litígios conduzidos por uma parte terceira neutra, excluindo, assim, a 

arbitragem e só se dirige aos ADR em matéria civil e comercial, incluindo o direito do 

trabalho e o direito do consumo. 

                                            
57 “7. Considering that the widespread use of alternative means of resolving administrative disputes can 
allow these problems to be dealt with and can bring administrative authorities closer to the public;” 
“8. Considering that the principal advantages of alternative means of resolving administrative disputes 
may be, depending on the case, simpler and more flexible procedures, allowing for a speedier and 
less expensive resolution, friendly settlement, expert dispute resolution, resolving of disputes 
according to equitable principles and not just according to strict legal rules, and greater discretion;” 
58  Disponível em http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2002/PT/1-2002-196-PT-F1-1.Pdf, 
acesso em 28 de fevereiro de 2016. 
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 Importante dizer que o documento em análise está também preocupado com 

o acesso à justiça para todos, que é reconhecido como direito fundamental 

consagrado no artigo 6º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos do 

Homem e das Liberdades Fundamentais, sendo que o direito a um recurso eficaz foi 

elevado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias à categoria dos 

princípios gerais do direito comunitário e, além disso, foi proclamado pelo artigo 47º 

da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. O acesso à justiça é uma 

exigência a que os Estados-Membros respondam em especial colocando à 

disposição procedimentos Judiciários rápidos e pouco onerosos à disposição do 

cidadão. Por isso, os “ADR inserem-se plenamente no contexto das políticas sobre o 

melhoramento do acesso à justiça” e desempenham “um papel complementar em 

relação aos procedimentos jurisdicionais, na medida em que os métodos aplicados 

nos ADR são muitas vezes mais adaptados à natureza dos litígios” (COMISSÃO 

DAS COMUNIDADES EUROPEIA, 2002, p. 06-07). 

 Ainda deve ser dito que o mencionado documento segue a diretriz ideológica 

de que se deve fomentar a utilização de instrumentos consensuais, que busquem a 

paz social e a aproximação das partes em detrimento de meios adversariais. Por 

isso, ela seria uma prioridade política, pois, segundo consta no Livro Verde: 

 
Os Chefes de Estado e de Governo dos Quinze sublinharam várias vezes a 
importância que atribuem aos modos alternativos de resolução dos litígios 
transfronteiras, nomeadamente no Conselho Europeu de Viena, em 
Dezembro de 1998, e no Conselho Europeu de Tampere, em Outubro de 
1999, consagrado à “criação de um espaço de liberdade, de segurança e de 
justiça na União Europeia”.  
15. No Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 2000, subordinado ao 
tema “O Emprego e a Sociedade da Informação”, o Conselho Europeu 
apelou "à Comissão e ao Conselho para que estudem a melhor forma de 
promover a confiança dos consumidores no comércio electrónico, 
especialmente através de sistemas alternativos de resolução de litígios”. 
Este objectivo foi reiterado no Conselho Europeu de Santa Maria de Feira 
em Junho de 2000 aquando da aprovação do "Plano de Acção e Europe 
2002”. Por último, no domínio das relações de trabalho, o Conselho 
Europeu de Bruxelas-Laeken de Dezembro de 2001 "insistiu sobre a 
importância de prevenir e de resolver os conflitos sociais transnacionais, 
através de mecanismos de mediação.” (COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIA, 2002, p. 10) 

 

 Por fim, outro importante instrumento de apoio aos MASC é a Diretiva 

2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 21 de 

maio de 2008, que trata de certos aspectos da mediação em matéria civil e 

comercial. 
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 Invocando, entre outros, o já mencionado Livro Verde, por meio desse ato 

normativo reconheceu-se mais uma vez a importância dos ADR, em especial a 

mediação, como forma de se garantir o princípio (comunitário e fundamental) do 

acesso à justiça: 

 
A mediação pode proporcionar uma solução extrajudicial rápida e pouco 
onerosa para litígios em matéria civil e comercial através de procedimentos 
adaptados às necessidades das partes. É mais provável que os acordos 
obtidos por via de mediação sejam cumpridos voluntariamente e preservem 
uma relação amigável e estável entre as partes. Estas vantagens tornam-se 
ainda mais evidentes em situações que apresentam aspectos 
transfronteiriços. (PARLAMENTO EUROPEU, 2008) 

 

 Em síntese, o nascimento dos MASC ou ADR decorrem da “crise do direito e 

da justiça oficial” e do “crescente desejo do cidadão de participar na resolução dos 

seus conflitos.” (GOUVEIA, 2014, p. 31). 

 As diretrizes fixadas pela Comunidade Europeia influenciaram a legislação 

interna de países europeus, como ilustra a experiência de Portugal, 59 que apostou 

em diversas medidas para tentar solucionar o problema da morosidade do Poder 

Judiciário. Para exemplificar, um dos objetivos do Programa do XIX Governo 

Constitucional para a área da Justiça (de 21 de junho de 2011 a 30 de outubro de 

2015) foi justamente a ampliação dos meios alternativos de resolução de conflitos, o 

que inclui a arbitragem, conforme se denota da declaração feita em setembro de 

2015 pela Ministra da Justiça daquele país, ao efetuar o balanço dos quatro anos do 

último governo. 60  

                                            
59 Para uma análise do contexto e das medidas realizadas em Portugal, vide SILVA, 2009, p. 19-43; 
GOUVEIA, 2014, p. 13-39, merecendo desta última autora a seguinte síntese: “o desenvolvimento 
dos meios de resolução alternativa de litígios em Portugal é um facto incontestável. Os diversos 
Governos desde os anos 90, em particular desde o início do milénio, têm investido na criação de 
centros de arbitragem institucionalizada (essencialmente na área do direito do consumo, mas também 
no direito administrativo e na propriedade industrial), na instalação de Julgados de Paz (em 2014 
existiam cerca de 25) e na implementação de serviços de mediação (laboral, familiar e penal)”. 
(GOUVEIA, 2014, p. 13). 
60 Paula Teixeira da Costa, Ministra da Justiça de Portugal, consignou em discurso proferido em 2015 
que “outra das matérias que mereceu a atenção do Governo na área da Justiça foi a do reforço dos 
meios complementares e alternativos de Justiça, (...). Assim, foi promovida a revisão do regime 
regulador dos julgados de paz, o investimento na revisão e na modernização do quadro jurídico da 
arbitragem e a regulação uniforme do regime da mediação, todas estas, formas complementares de 
justiça.” Vide PORTUGAL, Um ‘memorandum’ para o futuro. Legislação do XIX Governo 
Constitucional. Volume IV . Reforma do direito administrativo e das profissões jurídicas, p. VIII, 2015. 
http://www.sg.mj.pt/sections/relacoes-publicas/ficheiros/vol-4-web1/downloadFile/file/Vol-4-
web1.pdf?nocache=1444845863.44, acesso em 03 de dezembro de 2015. 
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 A arbitragem no campo de Direito Público português é realidade existente há 

décadas 61, sendo certo que seu avanço vem sendo constante, merecendo destaque 

as alterações realizadas nos últimos cinco anos (entre elas a instituição da 

arbitragem tributária), cujas práticas podem, eventualmente, influenciar o direito 

brasileiro no futuro. 

 Nota-se, portanto, que o modelo brasileiro, influenciado pela experiência 

estrangeira, caminha em sentido bem similar ao incentivo e aposta em modelos 

alternativos (complementares) de resolução de litígios. 

 

2.3.3 A política judiciária e legislativa brasileira em favor da ampliação dos 
MASC. 
 
  Como visto nos tópicos anteriores, o movimento em prol do uso dos MASC ou 

das ADR vem sendo reverenciado por parte considerável da doutrina nacional e 

estrangeira, sendo, inclusive, objeto de estudos por organismos internacionais como 

o World Bank Group 62 e a OCDE. E mesmo que esse esforço não tenha sido 

suficiente para alcançar a mudança pretendida de modelo de resolução de conflitos, 

não há dúvida que o avanço e os planos de implementação dos MASC cresceram 

de forma considerável no cenário jurídico, político e econômico brasileiro. 

 Rodolfo Mancuso alerta que a eficiência (MANCUSO, 2015, p. 14) irradia efeitos 

em toda a atuação do Estado, inclusive na prestação jurisdicional e na criação de 

políticas judiciárias e de instrumentos normativos com o intuito de buscar soluções 

para esses problemas. Tanto que a eficiência operacional, o acesso ao sistema de 

Justiça e a responsabilidade social são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, 

nos termos da Resolução/CNJ nº 70, de 18 de março de 2009, e foram justamente 

                                            
61 Segundo Mário Aroso de Almeida, “é desde há muito pacífico, no ordenamento jurídico português, 
o entendimento de que se podem constituir tribunais arbitrais para dirimir litígios de Direito 
Administrativo correspondentes ao contencioso de plena jurisdição, respeitante à interpretação, 
validade ou execução de contratos administrativos e à constituição em responsabilidade civil por 
danos causados pela Administração no âmbito da sua actividade de gestão pública.” (ALMEIDA, 
2014a, p. 47). A arbitragem com a Administração Pública no Brasil e em Portugal será analisada com 
mais profundidade no capítulo 4 deste trabalho. 
62 Mariana Crespo assinala que “o Banco Mundial, a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), entre 
outros, têm tentado contribuir para a promoção de um estado de direito na América Latina. A ênfase 
nas reformas tem se desenvolvido em três áreas principais: o aperfeiçoamento do desempenho da 
justiça, a introdução de reformas legislativas e a promoção da resolução alternativa de conflitos.” 
(CRESPO, 2012, p. 57). 
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esses objetivos que, entre outros, nortearam, um ano depois, a edição da 

Resolução/CNJ nº 125, já mencionada neste trabalho. 

 Os meios alternativos para a solução de conflitos passam a ocupar destaque 

na doutrina, nos programas de governo e nos projetos de políticas públicas adotados 

pelos poderes executivo, legislativo e Judiciário. No âmbito dos poderes, merece 

destaque o II Pacto Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais 

acessível, ágil e efetivo, firmado pelos chefes dos três poderes e cujos objetivos são: 

(I) acesso universal à Justiça, especialmente dos mais necessitados; (II) 

aprimoramento da prestação jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio 

constitucional da razoável duração do processo e pela prevenção de conflitos; (III) 

aperfeiçoamento e fortalecimento das instituições de Estado para uma maior 

efetividade do sistema penal no combate à violência e criminalidade, por meio de 

políticas de segurança pública combinadas com ações sociais e proteção à 

dignidade da pessoa humana. 63  Para a realização de tais objetivos, as partes 

assumiram diversos compromissos, entre os quais fortalecer a mediação e a 

conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, 

voltados à maior pacificação social e menor judicialização e ampliar a edição de 

súmulas administrativas e a constituição de Câmaras de Conciliação. 

 Também merece destaque, no âmbito do executivo, as conciliações firmadas 

por servidores, órgãos e entidades da Administração Pública junto à Advocacia 

Geral da União (AGU) 64, sendo que foram celebrados mais de 17 mil acordos com 

17,8 mil servidores públicos da União ao longo de 2014, prática esta agraciada no 

final de 2015 com o prêmio Innovare. 65 

 No âmbito do Poder Judiciário, merece destaque o constante incentivo 

liderado pelo Supremo Tribunal Federal no movimento de conciliação, o que gerou 

reflexos na política adotada pelo Conselho Nacional de Justiça, estampada na 

Resolução CNJ nº 125, de 2010, já citada. Outra prática de destaque foi tomada 

junto aos juízos das Varas da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo 

Horizonte, decorrente do Projeto Execução Fiscal Eficiente do TJMG, no qual se 
                                            
63 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm, acesso em 28 de dezembro 
de 2016. 
64 Sobre as Câmaras de Conciliação e Arbitragem da AGU, vide FACCI, 2015, p. 238-240. 
65  Vide “Iniciativa da Advocacia-Geral da União (AGU) para reduzir a litigiosidade foi a grande 
vencedora da categoria especial do Innovare, principal premiação do Judiciário brasileiro.” Disponível 
em http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/372174 > acesso em 21 de janeiro de 
2016. Mais detalhes vide Prêmio Innovare de 2015. Disponível em < 
http://www.premioinnovare.com.br > , acesso em 21 de janeiro de 2016. 
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busca a via da desjudicialização de execuções fiscais de baixo valor, optando-se 

pelo protesto extrajudicial. 66 

 Na esfera legislativa, é muito significativa a adoção, em 2015, de um novo 

Código de Processo Civil, que contempla um modelo de processo que possui, como 

uma das suas bases, a autonomia privada 67 , o que reflete na busca pela 

composição consensual do litígio. Realmente, não só no início do código, como 

norma fundamental deste, mas também no corpo do seu texto, há expressamente o 

incentivo à adoção de medidas de autocomposição da lide (mediação e conciliação): 

 
Art. 3º. Não se excluirá́ da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 
direito: (...) 
§ 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 
conflitos. 
§ 3º. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 
conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Publico, inclusive no curso do processo 
judicial. 

 

 O incentivo à autocomposição também consta em outros artigos do código, 

como art. 165, no qual “os tribunais criarão centros Judiciários de solução 

consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 

conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, 

orientar e estimular a autocomposição” e no art. 359, que prevê que “instalada a 

audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior 

de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a 

arbitragem”. 68  

 Tal postura de consensualidade envolve inclusive os litígios com a 

Administração Pública 69, sendo que o art. 174 do CPC/2015 prevê que os Entes da 

                                            
66 Conferir Portaria Conjunta nº 373, de 2014, do TJMG, cujo projeto foi agraciado com menção 
honrosa pelo prêmio Innovare, edição XII, de 2015. Disponível em 
http://www.premioinnovare.com.br/praticas/l/projeto-execucao-fiscal-eficiente-
20150514161939706312 > acesso em 28 de dezembro de 2015. Vide também 
http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/projeto-execucao-fiscal-eficiente-do-tj-e-finalista-do-
premio-innovare-1.htm#.VtRPFTbz60w, acesso em 28 de fevereiro de 2016.  
67 O art. 166 do novo CPC prevê que “a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 
independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da 
informalidade e da decisão informada.” 
68 Segundo o art. 149 do novo CPC, o mediador e o conciliador judicial são auxiliares da justiça. 
69 Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e 
conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, 
tais como: 
I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; 
II avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito 
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federação criarão câmaras de mediação e conciliação visando à busca por soluções 

consensuais.  

 Por fim, o código expressamente reconhece a legitimidade da arbitragem, nos 

termos da lei específica (atualmente, Lei 9.307/96). 70  

 Segundo consta na exposição de motivos do CPC/2015, buscou-se “converter 

o processo em instrumento incluído no contexto social em que produzirá efeito o seu 

resultado”, dando-se “ênfase à possibilidade de as partes porem fim ao conflito pela 

via da mediação ou da conciliação”, uma vez que “a satisfação efetiva das partes 

pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por elas criada e não imposta pelo 

juiz.” (BRASIL, 2010). 

 Também merece destaque a Lei sobre Mediação (Lei nº 13.140/2015), que 

criou, inclusive, a possibilidade de haver mediação entre órgãos e entidades estatais 

e entre o Poder Público e o particular, 71 sendo que, no tocante à matéria tributária, 

há a possibilidade de haver mediação apenas e tão somente quando envolver 

exclusivamente entidades públicas 72 73. A lei expressamente veda a mediação no 

conflito entre sujeito passivo “privado” e a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria 

da Fazenda Nacional (dívida ativa da União) 74. 

                                                                                                                                        
da administração pública; 
III promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
70 Art. 3º, § 1º. É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
71  Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de 
prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia 
Pública, onde houver, com competência para: 
I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;  
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso 
de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público;  
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
Art. 43.  Os órgãos e entidades da administração pública poderão criar câmaras para a resolução de 
conflitos entre particulares, que versem sobre atividades por eles reguladas ou supervisionadas. 
72 Art. 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no 
âmbito da administração pública suspende a prescrição.  
§ 1o Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de 
admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de 
resolução consensual do conflito.  
§ 2o Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto na 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.  
73 Nesse caso, houve alteração de artigo da lei de processo administrativo tributário federal: Art. 
45.  O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 14-A: 
“Art. 14-A.  No caso de determinação e exigência de créditos tributários da União cujo sujeito passivo 
seja órgão ou entidade de direito público da administração pública federal, a submissão do litígio à 
composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da União é considerada reclamação, para fins do 
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional.” 
74 Art. 38.  Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União:  
I - não se aplicam as disposições dos incisos II e III do caput do art. 32;  
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 O CPC/2015 regula a mediação endoprocessual, a ser realizada no início ou 

no curso da demanda. Mas a mediação extrajudicial não só é reconhecida pela Lei 

de Mediação (Lei nº 13.140/2015) como expressamente admitida pelo novo CPC. 75 

A especial atenção dada pelo CPC à mediação e à conciliação, realizadas dentro ou 

fora do processo, demonstra que essas duas técnicas alternativas passaram a 

“compor um quadro de soluções integradas”, de forma que, “proposta a demanda, 

haveria a possibilidade de escolha da técnica mais adequada”. (THEODORO 

JÚNIOR et al, 2015, p. 223-224). Mesmo passível de críticas, o novo CPC busca 

reduzir os déficits de eficiência utilizando, dentre outras medidas, de um “peculiar 

modelo multiportas”. (THEODORO JÚNIOR et al, 2015, p. 225). 

 E toda essa influência – inclusive da doutrina de Cappelletti e Garth - já é 

sentida na prática, sendo relevante trazer à lembrança o acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sede de agravo de instrumento 76, no 

qual, por maioria, manteve a decisão judicial que suspendeu por trinta dias o curso 

de uma ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de 

indenização ajuizada por um consumidor contra BCP Telecomunicações S.A, para a 

parte, nesse prazo, demonstre que tentou resolver a questão administrativamente. A 

ementa do acórdão é a seguinte: 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROJETO 
SOLUÇÃO-DIRETA CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA AÇÃO. 
SOBRESTAMENTO. POSSIBILIDADE.  
1. Já se passaram décadas desde que Mauro Cappelletti indicou, como 
terceira onda renovatória do processo civil, a necessidade de identificação 
de situações que preferencialmente não devem ser equacionadas pela 
justiça ordinária, mas sim direcionadas para mecanismos alternativos de 
resolução de conflitos, tais como a mediação, arbitragem e outros.  
2. Assim, a iniciativa da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério 
da Justiça, em parceria com o Poder Judiciário, instituindo o projeto 
“Solução Direta Consumidor” está perfeitamente afinado com todas as 
modernas tendências contemporâneas. 
3. Ou seja, a sociedade civil não pode suportar o custo de que Judiciário 
seja a primeira instituição a ser procurada para resolver os mais diversos 
problemas da vida de relação. Isso porque há um custo orçamentário 

                                                                                                                                        
II - as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de 
concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no art. 37;  
75 Vide art. 175. As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação 
extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais 
independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica. 
Paragrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de 
conciliação e mediação. 
76 Vide TJRS, 9ª Câmara Cível, Ag nº 70063985626 (nº CNJ 0083940-28.2015.8.21.7000, red. Des. 
Eugênio Facchini Neto, j. 26 de agosto de 2015. 
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enorme para a manutenção do Judiciário, que não pode e não deve ser 
ultrapassado. Portanto, o Judiciário deve ser a “última praia”, ou seja, 
quando realmente falharem os demais mecanismos disponíveis para 
solucionar conflitos, tem, sim, a parte, o direito constitucional de acesso à 
jurisdição. Todavia, quando o sistema propicia mecanismos ágeis, sem 
custo, para tendencialmente resolver de forma mais efetiva e rápida o litígio, 
é razoabilíssimo que se exija que a parte deles se utilize antes de ajuizar 
sua demanda.  
4. É de se manter, portanto, a decisão da origem, que determinou a 
suspensão do feito pelo prazo de 30 dias para que a parte demonstre ter 
tentado resolver a questão administrativamente. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO RIO GRANDE DO SUL, 2015) 

 

 Além disso, é digna de nota a recente alteração da lei de arbitragem (Lei nº 

9.307/96) realizada pela Lei nº 13.129/2015, de forma a permitir expressamente a 

arbitrabilidade de conflitos envolvendo a Administração Pública, desde que 

envolvam direitos patrimoniais disponíveis. 77  E ainda no âmbito da arbitragem, 

merece destaque a Lei Mineira de Arbitragem (Lei Estadual nº 19.477/11), que prevê 

a possibilidade de a Administração Pública do Estado de Minas Gerais adotar a 

arbitragem como forma de solução de conflitos envolvendo direitos patrimoniais 

disponíveis, na forma da Lei 9.307/96. 

 Ou seja, o Brasil vive, hoje, tanto no plano das instituições políticas, 

especialmente no âmbito do Poder Judiciário (incluindo o CNJ), bem como no plano 

normativo, um momento muito favorável e propício para a instituição de outros 

modos de solucionar conflitos, inclusive os tributários, fora da esfera estritamente 

estatal. E essa constatação é relevante para o objeto desta tese, uma vez que o que 

se busca é justificar a adoção da arbitragem em matéria tributária. 

 
2.3.4 O mito dos ADR: um questionamento que não pode ser integralmente 
desconsiderado 
 

 Restou visto que a aposta nos MASC é uma realidade mundial. Rodolfo 

Mancuso (2015, p. 13) alerta que a “parca oferta e divulgação de outros meios e 

modos de prevenir ou resolver controvérsias” seria uma das causas do alto volume 

de demandas judiciárias. Ou seja, ele faz uma ligação entre a grande quantidade de 

processos judiciais e a ausência de outros meios de resolução de conflitos. Esse 

                                            
77 Art. 1º (...) § 1o A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir 
conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
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raciocínio é bem comum de se ver nos estudos sobre a matéria e ele está no 

discurso atual do CNJ. 

 Entretanto, Paula Costa e Silva contesta esse entendimento. Para ela, se os 

MASC (incluindo a arbitragem) forem compreendidos como meios alternativos “em 

sinonímia com meios de alívio da pendência dos tribunais, traem-se os meios e 

revelam-se as intenções.” (SILVA, 2009, p. 35-36). Para ela, arbitragem, conciliação 

e mediação não podem ser vistas como soluções possíveis para um sistema de 

justiça em crise. A promoção desses métodos não deve ser motivada e não 

ganharão confiança por essa razão, mas por serem bons em si mesmos e não como 

“boas por referência a um sistema que não dá resposta atempada aos problemas 

dos cidadãos”. (GOUVEIA, 2014, p. 36). Essa visão é importante para se reconhecer 

dois fenômenos: o primeiro, que ao se falar em meios alternativos não se busca a 

substituição, mas que sejam meios complementares; o segundo de que os MASC 

estão mais voltados para a questão de aumentar o acesso à justiça do que servirem 

como meios de solução do número crescente de demandas judiciais. Se esse efeito 

ocorrer, será um reflexo de sua utilização, mas não propriamente a causa de sua 

promoção e incentivo. 

 Soma-se a essas considerações outra questão levantada nos estudos feitos por 

Nuno Garoupa e que merece ligeiro comentário em razão de sua proximidade com a 

realidade brasileira. Para o citado autor português, a aposta nos mecanismos 

alternativos de resolução de conflitos (principalmente a arbitragem) resulta de 

políticas mais preocupadas com resultados de curto prazo (GAROUPA, 2011, p. 23). 

Para Garoupa, a “fé inabalável do poder político nos mecanismos alternativos de 

resolução de conflitos” é um problema adicional que merece reflexão (GAROUPA, 

2011, p. 23). O autor expressamente não ignora sua importância nem deixa de 

reconhecer que sua expansão era necessária e fazia muita falta. Todavia, deve-se 

ter em mente que nem na França nem na Itália esses mecanismos resolveram o 

problema do congestionamento dos tribunais cíveis, de forma que as instâncias de 

mecanismos alternativos de resolução de conflitos acabaram ficando 

congestionadas em médio prazo. (p. 24). Para ele, “os mecanismos alternativos de 

resolução de litígios são geradores de litigância, uma vez que acabam por ser 

complementares e não substitutivos à justiça cível.” (GAROUPA, 2011, p. 24).  

 Assim, ele coloca em dúvida a desjudicialização forçada, na qual uma das 

partes fica impedida de utilizar os tribunais. Segundo ele, poderá fazer surgir outros 
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tipos de litígios. Sua crítica, contudo, não é tanto aos mecanismos em si, mas à 

crença de que eles são “a solução” para o problema: 

 
“Ora, sem negar a importância dos mecanismos alternativos de resolução 
de conflitos, cuja expansão é, sem dúvida, importante – o Governo falhou 
ao apresentar a arbitragem como instrumento para resolver a congestão 
dos tribunais cíveis. Isso não acontecerá pois, na prática, os mecanismos 
alternativos são geradores de litigância, comportando-se como 
complementares e não substitutivos da justiça cível, como é demonstrado 
pelas estatísticas dos julgados de paz.” Consequentemente, a nova lei de 
arbitragem [voluntária – Lei nº 63/2011) não resolveu nada de estrutural e 
provavelmente introduzirá novos problemas a prazo.” (GAROUPA; 
PINHEIRO, 2014, p.79) 

 

 Ao colocar em dúvida a efetividade dos meios alternativos de resolução de 

conflitos, Nuno Garoupa levanta um tema que, no Brasil, não é muito trabalhado. 

Como política pública, os MASC vêm sendo incentivados e pode gerar o sentimento 

de que seu uso irá resolver o problema do acesso à justiça. 

 Essa é uma questão bastante complexa, especialmente em razão da ausência 

de dados estatísticos que demonstrem a evolução desses meios, sua efetividade e a 

melhoria da condição de vida ou satisfação das pessoas. Todavia, questionar o mito 

dos MASC é importante até como forma de se melhorar e adequar corretamente seu 

uso, pois se deve reconhecer que eles não substituem o Poder Judiciário, que 

deverá buscar sempre se modernizar, estar atento à realidade do país e buscar 

estar mais próximo da população. 

 Mas sua crítica não é solitária. José Carlos Barbosa Moreira, em palestra 

proferida no ano 2000, indica quatro mitos da justiça que devem ser evitados, 

devendo se destacar um deles: o mito da fórmula mágica para acabar com a 

lentidão. Para ele, “não falta quem veja a saída do impasse na opção radical pelos 

meios alternativos de composição dos litígios, que teriam a virtude quase milagrosa 

de desafogar o aparelho Judiciário” (MOREIRA, 2000, p. 157). Diferentes causas do 

“insatisfatório desempenho do Judiciário” não podem ser resolvidas com uma 

fórmula mágica (MOREIRA, 2000, p. 157).  

 A crítica de Barbosa Moreira é pertinente e a arbitragem seria “uma solução” 

e não “a solução” para o problema da lentidão, não existindo fórmula mágica para 
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resolver o problema. 78  Ao comentar o cenário acadêmico daquela época, ele 

consignou o seguinte: 

 
Há relativamente pouco tempo, surgiu em nosso país um livro intitulado 
“Arbitragem: a solução”. Pois bem, procurou-se revigorar entre nós o 
instituto, com louvável diligência, mediante a Lei nº 9.307, de 23.9.1996, 
mas até hoje não se vislumbram na realidade do foro sinais muito 
eloquentes do esperado desafogo da Justiça. Aquilo a que se chamou, com 
ênfase, “a solução” (não apenas “uma solução) pouco tem conseguido 
solucionar. (...) Temos de combinar estratégias e táticas, pondo de lado o 
receio de parecermos incoerentes se, para enfermidades de diferente 
diagnóstico, experimentarmos remédios também diferenciados. O simplismo 
das palavras de ordem, já indesejável na política, revela-se aqui funesto. 
(MOREIRA, 2000, p. 158) 

 

Outro importante crítico dos ADR é Owen Fiss. O professor americano critica 

a defesa e o incentivo irrestrito à utilização dos ADR no cenário americano. 

No caso, ele não menciona, em nenhum momento, a arbitragem, mas dirige 

sua crítica aos acordos extrajudiciais (o que alcançaria, assim, a mediação e a 

negociação). Para ele, a diferença entre sua visão e a dos defensores dos ADR está 

nas premissas adotadas em relação ao papel das decisões judiciais e a função a ser 

desempenhada pelos tribunais. 79 

 Segundo Owen Fiss, para os defensores dos ADR, a sentença seria vista 

como uma forma de resolver disputas e litígios, ao passo que os Tribunais teriam 

sido criados para solucionar conflitos entre vizinhos (FISS, 1985, p. 1.075). Referido 

autor não crê que o acordo, como prática genérica, seja preferível à decisão judicial 

ou que deva ser institucionalizado indiscriminadamente. Em seu lugar, o acordo 

deve ser tratado como uma técnica altamente problemática para reduzir o número 

ou o volume de processos. Preocupado com a possível desigualdade entre as partes 

e fazendo uma analogia com um instituto americano de processo penal denominado 

“plea bargaining” (espécie de transação penal), Fiss entende que o acordo seria a 

rendição antes as condições impostas pela sociedade e não deveria ser incentivada 

nem elogiada (FISS, 1985, p. 1.075). 

                                            
78 E como arrematam os autores mineiros THEODORO JÚNIOR, DIERLE, BAHIA e PEDRON (2015, 
p. 219), que citam a obra de Oscar Chase, “os próprios ‘mitos’ de que a opção pelos ADRs aliviaria o 
sistema jurisdicional, no entanto, são colocados em xeque quando se analisam modelos que 
adotaram tal premissa, absorvendo esses meios para dentro do aparato estatal.” 
79 Erin Ryan assim sintetiza: “As ADR gained prominence in judicial, academic, and private circles, it 
also attracted the attention of critics. In the first serious attack on ADR, Professor Owen Fiss exhorted 
the legal community not to subordinate what he considered the primary function of the judiciary - the 
articulation of public values through the application of legal principles - to its ancillary role of resolving 
private disputes.” (RYAN, 2000, p. 1.854). 



	70 

 Mais uma vez voltando sua crítica à compreensão da corrente favorável aos 

ADR, Fiss alerta que essa visão busca conferir aos acordos a perfeita substituição 

para a decisão judicial, banaliza as dimensões reparadoras dos juízos estatais, 

reduz a função do processo judicial a resolver conflitos privados e desconsidera que 

os tribunais buscam salvaguardar valores públicos (FISS, 1985, p. 1.083-1.085).  

 Assim, o referido autor entende que um processo adjudicatório público deve 

ser compreendidos em sentido mais largo, no qual o julgador (terceiro “estranho”) – 

que não é escolhido pelas partes – não possui apenas a função de maximizar o fim 

dos conflitos privados nem de propiciar a paz, mas interpretar e firmar os valores 

envolvidos nos textos legítimos, entre eles a Constituição e as leis. Tal tarefa não é 

alcançada quando as pessoas negociam ou entabulam acordos (FISS, 1985, p. 

1.085). 80 

 Apesar de se reconhecer relevância à defesa feita por Owen Fiss à decisão 

judicial como imperativo de garantir a aplicação do direito, ela não é imune a críticas, 

pois ela seria divorciada da realidade, uma vez que desconsidera que as partes 

possuem interesses que desejam preservar ou concretizar e que seria inviável 

judicializar qualquer querela, até por limites orçamentários. 

 Não é objetivo deste trabalho analisar a severa e extensa crítica feita por 

Owen Fiss, pautada em argumentos razoáveis e que partem de uma compreensão 

pública do processo. 81  Contudo, sua rápida apresentação é importante para 

ressaltar duas questões: primeiramente, que o uso dos MASC, mesmo que 

incentivado mundialmente, nunca foi um consenso, em especial nos Estados 

Unidos, berço desse movimento, motivo pelo qual seu estudo sempre deve ser 

crítico e não deve ser tratado como uma verdade absoluta. 82  

                                            
80 “To be against settlement is not to urge that parties be "forced" to litigate, since that would interfere 
with their autonomy and distort the adjudicative process; the parties will be inclined to make the court 
believe that their bargain is justice. To be against settlement is only to suggest that when the parties 
settle, society gets less than what appears, and for a price it does not know it is paying. Parties might 
settle while leaving justice undone. The settlement of a school suit might secure the peace, but not 
racial equality. Although the parties are prepared to live under the terms they bargained for, and 
although such peaceful coexistence may be a necessary precondition of justice, and itself a state of 
affairs to be valued, it is not justice itself. To settle for something means to accept less than some 
ideal.” (FISS, 1985, p. 1.085-1.086) 
81 O texto de Owen Fiss ainda é objeto de estudo e críticas. Sobre as críticas à ADR nos EUA, 
sempre noticiando a posição de Fiss, vide, apenas a título de exemplo: DOMINIQUE, 2010, pp. 191-
218; SHAFFER; ANDREW, 1985, p. 1.660-1.668; RYAN, 2000, p. 1.851-1.875. 
82 Vide, por exemplo, STERNLIGHT, 2007, p. 569-592. 



	 71 

 Em segundo lugar (e bem similar à posição de Paula Costa e Silva já 

mencionada), os MASC possuem espaço próprio e funções complementares 83 e 

não substituem o juízo estatal 84. 

 De qualquer forma, a realidade não pode ser negada: não há como fechar os 

olhos aos MASC e desconsiderá-los de qualquer debate sobre possíveis melhorias 

na “performance” da justiça estatal. 85  Não há como rejeitá-los, mas buscar 

aprimorá-los. 86 87 Alguma forma não estatal de solução de conflitos deve existir, até 

como forma de viabilizar às partes, dentro do procedimento escolhido, o exercício 

legítimo de defesa de seus interesses. 88  

                                            
83 “The strength and appeal of the rule of law critique should not be underestimated. In the United 
States, even many of ADR's staunchest advocates recognize that there are circumstances in which 
disputes are better resolved publicly, through litigation, rather than through negotiation, mediation, 
arbitration, or some other private means.” (STERNLIGHT, 2007, p. 572). 
84 “The judicial embrace of ADR presents opportunities and concerns that distinguish court-annexed 
programs from the broader trend of contractual ADR. Its versatile mechanisms have much to offer 
overloaded courts, but as ADR gains ground in the judiciary, it becomes urgent to isolate better the 
values of each from the other. Policymakers must carefully design judicial ADR programs to preserve 
the access to public adjudication that has rendered the judiciary so invaluable an institution, and they 
must incorporate into judicial ADR the procedural norms necessary to satisfy fundamental fairness 
without sacrificing the flexibility that gives ADR its force.” (RYAN, 2000, p. 1.851). 
85 Rodolfo Mancuso possui importante contraponto às críticas de Owen Fiss, pois elas “(...) não 
infirmam o fato básico de que a resolução dos conflitos – seja pela justiça oficial ou pelos outros 
meios auto e heterocompositivos – não pode ser informada pela obsessiva procura do ponto ótimo, 
ou seja, pela obstinada busca daquele altiplano ou daquele nirvana de vantagens e isento de 
incertezas, risco e ônus. Tal expectativa é claramente utópica e irrealista, bastando considerar que 
tanto a decisão judicial de mérito como a solução consensual derivam de obra humana, como tal 
falível, tanto podendo dar-se que o juiz incida em grave error in iudicandum vel procedendum como 
também o conciliador, mediador ou árbitro podem se equivocar na fórmula concretizada através de 
sua intervenção. (...) Realisticamente, sobreleva ter presente o que ordinariamente acontece em uma 
ou outra daquelas vertentes de solução de conflitos, a fim de que se possa identificar e distinguir os 
casos que efetivamente reclamam passagem judiciária e consequente solução adjudicada (v.g., o 
controle de constitucionalidade; uma ação rescisória; uma anulação de casamento) daqueles outros 
que podem e devem ser solucionados de outras formas.” (MANCUSO, 2015, p. 133) 
86 “Any discussion of recent developments in civil litigation must address the virtual revolution that has 
taken place regarding alternative dispute resolution (ADR). Attorneys have witnessed a steady growth 
in their clients' recourse to ADR in place of lawsuits, and ADR is increasingly incorporated into the 
litigation process itself - in the form of court-annexed arbitration, mediation, summary jury trials, early 
neutral evaluation, and judicial settlement conferences. ‘Alternative’ models of dispute resolution have 
inarguably penetrated the mainstream; the relevant question now is how they will change it.” (RYAN, 
2000, p. 1.851). 
87 “Over the past few decades, ADR has emerged from a shadowy "alternative" status into common 
legal parlance. The legislative and executive branches both require federal agencies to look first to 
ADR in seeking resolutions of disputes, and Congress has declared that all federal district courts must 
enact ADR programs to help streamline their dockets. The judiciary has been slower in its embrace, 
but even the Supreme Court has wielded an activist gavel in favor of expanding ADR use.63 
Nonetheless, the case law reveals doctrinal and ethical issues that have yet to be resolved in the new 
marriage between private and public forms of dispute resolution.” (RYAN, 2000, p. 1.859) 
88 “Some critics of ADR may protest that the public interest in conflict resolution is so strong that 
settlements should never be encouraged and that incorporating ADR into the court system makes a 
bad situation even worse. This argument is divorced from reality. First, private resolution of disputes is 
necessary. Full adjudication of all cases filed in court, let alone all conflicts that arise, is not feasible 
given limited public resources. Second, private resolution of disputes through court ADR may serve 
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 Em outras palavras, o uso dos MASC é inevitável, pois eles são adequados à 

celeridade e informalidade reinante no mundo atual. As constantes mudanças pela 

qual passam as relações sociais, cada vez mais transitórias e menos estáveis, 

potencializadas pela globalização e pelo alto desenvolvimento da tecnologia, afetam 

diretamente os meios pelos quais as pessoas buscam resolver seus problemas. O 

vínculo estreito entre cultura e processos de resolução de conflitos e a necessidade 

de aderência da sociedade ao modelo normativo proposto para tal fim são evidentes 

e muito bem delineados por Oscar Chase: 

 
Apresentei dois argumentos centrais a respeito dos meios institucionais de 
resolução de conflitos e da sociedade: o primeiro é o fato de este processo 
resolutivo refletir a cultura em que está inserido – seus valores, seu arranjo 
social, sua metafísica e os símbolos através dos quais estes elementos são 
exteriorizados; o segundo é que esta relação é reflexiva – ou seja, a forma 
de resolução de conflitos será, também, um componente deste movimento 
contínuo de manutenção e construção da cultura em que está imerso. Caso 
estas ponderações sejam válidas, minha teoria a respeito do processo terá 
utilidade tanto em uma perspectiva de previsão quanto em um aspecto 
normativo: ela servirá para prever que quando a cultura passa por 
mudanças significativas, quaisquer que sejam os motivos, o processo 
possivelmente irá se adequar à nova roupagem. A recíproca é verdadeira: 
modificações no processo apresentarão impacto mais amplo. Já no prisma 
normativo, esta análise adverte os legisladores quanto à necessidade de, ao 
adaptarem o processo, terem em mente o impacto cultural em potencial que 
é inerente a tal opção. Não há, assim, reforma processual que possa ser 
pensada somente sob a redoma da técnica jurídica. (CHASE, 2014, p. 187) 
(...) 
Alterar uma estrutura será modificar também a sociedade para a qual ela 
serve de modelo. Assim, além de indagar se uma reforma processual faz 
sentido sob o ponto de vista instrumental, devemos questionar se a sua 
mensagem para a ordenação da sociedade é aceitável. (CHASE, 2014, p. 
190) 

 

 A adequação do uso desses meios alternativos acaba sendo reflexo do 

momento atual pela qual passa a sociedade, menos propensa à presença constante 

do Estado em todas as esferas da vida e mais tendenciosa à busca de soluções que 

sejam céleres e que permitam maior participação no processo decisório. A análise 

feita por Oscar Chase explica esse sentimento atual a favor dos ADR: 

 
“O mundo jurídico não passou incólume ao ceticismo pós-moderno, e a 
conexão deste elemento com a ascensão dos meios alternativos é clara. 
Esvaziado o poder de convencimento dos Tribunais quanto à possibilidade 
de seus procedimentos dispendiosos conduzirem a decisões precisas, por 

                                                                                                                                        
public interests better than resolution through unsupervised settlement. If parties are going to settle on 
their own, ADR can provide the courts a way of supervising that process and promoting fair dealing 
and justice.” (CROWNE, 2001, p. 1784). 
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que utilizá-los? Mais que isso, se não há uma ‘realidade’ a ser descoberta 
qualquer que seja o método utilizado, por que insistir na sua procura? A 
mediação se torna uma opção especialmente atraente na medida em que 
seu resultado não se propõe à ‘decisão correta’ sobre a questão, mas à 
concretização do resultado alcançado pelas próprias partes com o auxílio de 
um mediador cujo foco não deve ser o que houve ou não no passado, mas 
quais os interesses atuais dos indivíduos. Já a arbitragem, por mais que 
envolva a decisão por um terceiro sobre os fatos e o Direito assim como a 
jurisdição estatal, afeiçoa-se melhor às lentes pós-modernas pelo fato de 
(por vezes) poupar tempo e recursos – além de ter facultado ao árbitro 
aderir de maneira menos peremptória a um dos lados, compondo uma 
decisão de feição mais mediana (‘split the difference’). (CHASE, 2014, p. 
158) 

 

 Uma advertência deve ser novamente feita: o uso dos MASC não quer 

significar, necessariamente, sucesso na solução do conflito, pois cada uma das 

espécies é adequada para determinado tipo de caso e contexto.  

 O uso indiscriminado pode não trazer os benefícios que se almeja e retirar a 

credibilidade desses meios como forma de realmente permitir o acesso à justiça, a 

redução da morosidade processual ou mesmo a mudança do comportamento dos 

membros da sociedade e do governo frente aos conflitos. 89 90 

 Ou seja, eles, por si sós, mesmo como medidas adotadas em políticas 

públicas, não serão suficientes para se atingir o sucesso pretendido. Para se ter o 

êxito pretendido, a sociedade e o Estado devem mudar a mentalidade de atuação, 

passando a adotar ou internalizar uma cultura da consensualidade em lugar da 

demandista. 91  

                                            
89 “Furthermore, court administrators should be aware of the differences among various forms of ADR 
when deciding how to make use of these processes. Facilitative processes, such as mediation, raise 
different issues and call for different approaches than determinative processes such as arbitration. 
The desired benefits of ADR, such as speedy and amicable resolution and party control, accrue in 
varying degrees from different procedures and easily can be forfeited if essential characteristics of a 
process are altered. The label "ADR" alone does not confer desired benefits, and poorly implemented 
programs could do more harm than good.” (CROWNE, 2001, p. 1.769-1.770). 
90 “Desta forma, tais disfunções existentes no campo macro, tendem a se manter e a se multiplicar no 
campo micro. Uma justiça que vise somente compor amigavelmente os litígios individuais corre o 
risco de deixar intacta e incontroversa essas estruturas. Em certas hipóteses, é necessário o 
exercício da autoridade formal do juiz para evidenciar a existência de conflitos sociais latentes 
subjacentes ao litígio individual, trazê-los à tona, discuti-los e procurar remediá-lo à luz dos princípios 
e valores da justiça, individual e social.” (FACCHINI NETO, 2011, p. 138) 
91 “É certo, ainda, que as inovações legislativas no plano processual, para serem eficazes, devem ser 
acompanhadas de uma mudança de mentalidade por parte dos operadores do Direito, e, também, 
gradualmente, da devida conscientização por parte dos jurisdicionados, a fim de que se alcance, num 
dado momento, uma alteração expressiva na cultura demandista ou judiciarista, arraigada e alastrada 
dentre nós e que opera como concausa mais expressiva do angustiante estoque de processos 
judiciais. Naturalmente, para que tal cultura se modifique, outros meios e formas de expressão para 
os conflitos de interesse hão de ser disponibilizados e divulgados para a coletividade em geral. 
Impenderia, assim, instituir uma nova política pública de resolução de conflitos, com ênfase, senão 
prioridade, nos meios auto e heterocompositivos fora e além da solução adjudicada estatal (decisão 
judicial de mérito), como proposto por Kazuo Watanabe (...)” (MANCUSO, 2015, p. 47) 
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 E como já dito, dentro dessa mudança de percepção, especialmente na área 

tributária, deve vir a reboque uma nova forma de legislar, como forma de conter a já 

vivenciada “fúria normativa”. 92 

 

2.4 O uso dos ADR e a preocupação com a constituição de um ambiente 
saudável de negócios e investimentos nos países 
 

 A relação entre crescimento econômico e o bom funcionamento do Poder 

Judiciário é objeto de diversas constatações. Estima-se que uma melhoria do 

Judiciário brasileiro certamente atrairia investimentos para o país (PINHEIRO, 2003, 

p. 2-5; 40-49). Uma das conclusões de estudos anteriores feitos por Antônio Pinheiro 

sobre a relação entre economia e Judiciário brasileiro é que a importância deste 

último para o bom funcionamento da atividade produtiva irá crescer à medida que as 

reformas estruturais iniciadas na década de noventa (como a privatização, a 

abertura comercial e a desregulamentação) avançarem. Essas são reformas que 

“transferem para o mercado a responsabilidade pelo investimento e pela produção 

em setores extremamente dependentes de contratação” - infraestrutura, setor 

imobiliário, crédito, entre outros - o que os torna mais dependentes do apoio do 

Judiciário (PINHEIRO, 2003, p. 40). 

 É preciso levar em conta que a intervenção estatal na economia não foi 

apenas uma opção de política adotada pelo constituinte como forma de orientar e 

executar a atividade econômica, nem o resultado puro e simples da disputa política 

entre grupos de interesse, mas “um arranjo institucional que buscava viabilizar 

atividades e mercados que, de outra forma, poderiam não se realizar ou não existir, 

ou que só sobreviveriam de forma muito precária sem a presença do Estado.” 

(PINHEIRO, 2003, p. 41). A maior presença estatal na economia tornava os 

contratos menos importantes, pois permitia decidir conflitos e impor regras pela via 

administrativa, sem a necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário (PINHEIRO, 

2003, p. 41). 
                                            
92  “A densa e quase impenetrável floresta normativa em sentido largo (partindo do texto 
constitucional, analítico e abrangente, passando pelas normas legais até chegar às ordens jurídicas 
menores) se espalha e permeia todos os ramos do ordenamento positivo, contribuindo, em larga 
medida, para o crescimento incessante da pletora de processos em trâmite na Justiça, porque a 
incidência de múltiplas normações sobre uma mesma ocorrência engendra a dificuldade exegética de 
fixação de um consenso, inclusive por conta da pluralidade de órgãos jurisdicionais, postados em 
competência de derrogação, desde o primeiro grau até os Tribunais superiores.” (MANCUSO, 2015, 
p. 78) 
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 A pesquisa indicada também mostrou que a maioria dos juízes tem 

consciência de que as reformas realizadas na década de noventa tornaram o seu 

trabalho mais importante, do ponto de vista do funcionamento econômico, com 

quase a metade dos entrevistados concordando inteiramente com essa tese e 1/3 

tendendo a concordar com ela (PINHEIRO, 2003, p. 47). 

 Por sua vez, Mariana Crespo reconhece que uma melhoria no sistema de 

justiça da América Latina é muito importante para propiciar o crescimento econômico 

e social da região. 93 

  Essa constatação não é isolada nem se limita ao Brasil. Os estudos 

empreendidos por Nuno Garoupa merecem novamente ser destacados, tendo em 

vista sua relevância para a discussão do tema no Brasil. O referido autor português 

reconhece que ninguém duvida da importância da justiça em políticas públicas. Ele 

expressamente aduz que “sem dúvida a justiça importa para o desenvolvimento 

económico e social” (GAROUPA, 2011, p. 15). A má qualidade da justiça – seja na 

estrutura física e operacional, ou nos recursos humanos ou mesmo na demora do 

trâmite do litígio - irradia efeitos danosos no cenário econômico e social. Mas Nuno 

Garoupa reconhece que a reforma da justiça não será a solução milagrosa tão 

desejada. O autor indica que a qualidade do sistema judicial ou dos tribunais da 

China e do leste europeu é catastrófica, mas nem por isso estes países deixaram de 

atrair investimentos estrangeiros ou deixaram de ter crescimento econômico 

considerável (GAROUPA, 2011, p. 15). 

  Mas ele alerta: mesmo não sendo a principal (ou a única) causa dos 

problemas econômicos e sociais, ela não pode ser ignorada. A qualidade da justiça 

é um importante elemento considerado pelas empresas estrangeiras para investir 

em outros países. “Uma justiça de duvidosa eficácia é essencialmente um sinal 

visível de um enquadramento institucional muito medíocre.” (GAROUPA, 2011, p. 

15). 

                                            
93 “A instabilidade econômica e social na América Latina impacta as transações econômicas e os 
investimentos externos e locais, aumentando o risco e os custos dos investidores. O elevado nível de 
risco não apenas desencoraja os investimentos de capital estrangeiro, mas também leva à fuga de 
capitais para moedas estrangeiras mais fortes, reduzindo dessa forma os recursos de capitais e 
desestabilizando a economia. Assim mesmo, países como México, Argentina, Chile e Costa Rica 
experimentaram algum crescimento econômico, mas a volatilidade é um problema sério para a região 
como um todo.” (CRESPO, 2012, p. 52-53) (...) “Os reformadores reconhecem que um sistema legal 
eficiente pode aumentar a estabilidade social e econômica, a qual, por sua vez, redundará em 
estabilidade política.” (CRESPO, 2012, p. 54) 
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  E no texto escrito em 2014 em coautoria com Zélia Pinheiro, no qual ele 

mantém as críticas e conclusões do livro escrito em 2011, Nuno Garoupa chega à 

conclusão de que o congestionamento nos tribunais preocupa qualquer Estado. A 

redução do tempo de resolução de um conflito está na pauta de qualquer reforma do 

sistema de justiça. A demora na composição de um litígio prejudica não só o acesso 

à justiça como “mina as bases de uma economia saudável ao deteriorar a confiança 

social.” (GAROUPA; PINHEIRO, 2014, p. 68). 

  A influência do modelo econômico liberal no cenário das políticas públicas 

não pode ser desconsiderada, especialmente porque não vivemos isolados e 

desconectados dos outros países e da economia global.  

  Tanto isso é verdade que o incentivo à utilização de meios alternativos de 

resolução de conflitos fora da esfera estatal é uma política reiterada pelo World Bank 

Group, que aposta na sua utilização como medida necessária para a formação de 

um saudável ambiente que propicie o desenvolvimento comercial e econômico dos 

países 94.  

 Dois exemplos institucionais ilustram o alegado. O primeiro foi a edição por esta 

instituição, em 2011, de um guia ou manual sobre ADR 95 ; o segundo foi a 

comemorada implementação, levada a cabo pelo International Finance Corporation 

(IFC - um dos membros do World Bank Group) em parceria com a Holanda e apoio 

financeiro do Canadá, de um projeto de criação de centros de mediação e 

treinamento de mediadores na região dos Balcãs, alcançando a Sérvia, Bósnia e 

Herzegovina, Montenegro, Macedônia e Albânia, países que buscam atrair 

investimentos europeus. 96  Em razão do sucesso do projeto, o IFC levará seu 

                                            
94 “Many countries in which the IFC provides advisory services rank poorly in the areas of contract 
enforcement and an efficient judicial system. This has a negative effect on the business climate and 
increases the risks for businesses. A number of studies and assessments (Doing Business, 
Investment Climate Assessments, Enterprise Surveys, and other analytical studies) have shown that 
efficient access to justice is key to the investment climate agenda for emerging market economies. 
ADR has proven to be an effective approach to enhancing access to justice.” (WORLD BANK, 2011, 
p. V). 
95 “A well-functioning justice infrastructure is a part of the World Bank Group’s investment climate 
agenda. Alternative dispute resolution (ADR) has proven a valuable pillar in enhancing access to 
justice, bringing rapid and less costly consent-based dispute resolution to businesses in many 
emerging economies.” (WORLD BANK, 2011, p. 1). Para mais detalhes, vide 
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf, acesso em 22 de 
fevereiro de 2016. 
96 “The impact of the ADR program in the region has been broad and deep, and the legacy of this work 
will become more evident in years to come. The program’s tangible results speak for themselves: 
More than 3,000 disputes have been mediated successfully since the program’s onset. The average 
number of days to settle a case through mediation is 28. To date, mediation has freed more than 
$100,1 million in disputed funds.” (World Bank. 2010, p. 11). Para detalhes, vide Alternative Dispute 
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programa a outros países, inclusive africanos, buscando a propagação dos ADR, 

especialmente para resolver conflitos comerciais e econômicos, de forma a permitir 

um melhor ambiente para se investir. 97 

  Umas linhas devem ser ditas sobre essas últimas considerações. Acredita-se 

que no Brasil é bem provável que a necessidade de se ter um sistema judicial e 

tribunais com boa qualidade de funcionamento seja essencial para propiciar o 

investimento estrangeiro. 

 Nosso país possui dimensões continentais e é muito heterogêneo, com várias 

diferenças sociais, econômicas e culturais nas regiões, que ainda não foram objeto 

de reformas impactantes capazes de solucioná-las ou mitigá-las a níveis aceitáveis. 

A falta de um Poder Judiciário célere e presente agrava ainda mais a criação de um 

cenário favorável ao investimento. 

  Além disso, o Poder Público ainda está muito presente no cenário econômico, 

seja como concedente de serviços públicos ou contratante de obras de 

infraestrutura, seja como regulador das atividades econômicas, o que o torna um 

litigante habitual e faz necessário existir meios céleres de resolução de conflitos 

envolvendo o particular e a administração pública. Um Poder Judiciário mais célere e 

que garanta mais estabilidade nas relações (especialmente a social) é essencial no 

desenvolvimento econômico do Brasil. 

  Quanto à arbitragem, não há dúvida que sua instituição não resolverá o 

problema da celeridade processual na sua perspectiva macro, ou seja, ela não é a 

solução para a redução do número de processos tributários que aportam no Poder 

Judiciário brasileiro todos os dias. Ela não possui tão ambicioso objetivo. 

  Mas nem por isso ela deve ser descartada ou deixada de lado, sem incentivo 

e divulgação. Ao contrário, ela também é uma medida que pode auxiliar tanto na 

resolução de conflitos de pequena monta como nos de grande valor, tornando-se 

ferramenta que pode vir a ser utilizada por aqueles interessados em obter uma 

                                                                                                                                        
Resolution Program (ADR) in the Western Balkans: giving mediation a chance. Telling our ADR Story. 
Washington, DC: World Bank Group. Disponível em 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/991f510047e98d59a52ebd6f97fe9d91/PublicationBalkansGiving
MediationaChanceADRStory.pdf?MOD=AJPERES, acesso em 22 de fevereiro de 2016. 
97 Eis as palavras de Lada Busevac, Global Product Specialist, ADR, da Investment Climate Advisory 
Services (ICAS), entidade integrante do World Bank Group: “What started as a vision for mediation in 
the Western Balkans has resonated in other parts of the world where businesses need help resolving 
their disputes in a timely manner, including Bangladesh, Burkina Faso, Cambodia, Morocco, Pakistan, 
Tonga, and Ukraine. As the program continues to expand and evolve, this publication will hopefully 
serve as a reminder of what matters most: real people, real businesses, and their stories.” (World 
Bank, 2010, foreword). 
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solução rápida e célere (entre os quais, acredita-se, estariam as empresas 

estrangeiras).  

  Essa forma de resolução de conflitos tributários poderá amenizar o problema 

do nosso caótico sistema judicial e ser um elemento positivo para atrair ou, ao 

menos, não afugentar o investimento estrangeiro, o que já seria o reconhecimento 

de êxito em um dos objetivos a ser alcançado por tal instituto. 

  A criação de tribunais especializados também não é a solução para a redução 

do número e do tempo dos litígios. Mas eles são essenciais e devem ser 

implementados, pois são importantes para conferir melhor qualidade às decisões, o 

que reflete significativamente na avaliação positiva do Poder Judiciário.  

 De toda forma, como consigna Nuno Garoupa, não adianta ter uma justiça de 

primeira instância especializada e qualificada se os tribunais de segundo grau 

também não o forem. Seria, nas palavras de Nuno Garoupa (2011, p. 19), “uma ilha 

de qualidade no meio de um oceano de ineficácia e desperdício.” 

 

2.5 Conclusões deste capítulo 
 

 Reconhecendo que o litígio é inevitável, especialmente em uma sociedade 

plural e com interesses (inclusive econômicos) dos mais diversos possíveis (e 

muitas vezes antagônicos), e que o risco de errar é inerente a qualquer processo ou 

solução de conflito (projeção da própria falibilidade humana), deve-se buscar meios 

que permitam o acesso à justiça e, se possível, tragam respostas eficientes às 

exigências de redução da morosidade processual. 

 A importância dos MASC como via de concretizar o acesso à justiça e auxiliar, 

em algum grau, na redução do número de processos e na maior eficiência foram 

reconhecidos em termos de política pública e judiciária, em leis e em estudos 

acadêmicos de vários países. Há muito tempo tem-se reconhecido a necessidade de 

se recepcionar outras formas de resolução de conflitos, fora e além da esfera judicial 

estatal, seja porque em muitos casos ela não se revela a mais adequada ou 

compatível para aquele litígio, seja porque a morosidade processual reduz 

drasticamente o resultado útil de qualquer processo. 

 Voltando os olhos para a matéria tributária, permanecer litigando por dez, 

quinze ou vinte anos traz muita insegurança a qualquer jurisdicionado e afeta 

diretamente o desenvolvimento econômico do país. Acesso à justiça não significa 



	 79 

estímulo à litigância nem se limita à jurisdição estatal. Esse acesso deve ser 

promovido para ser usado pelo jurisdicionado, mas com responsabilidade. E no seu 

conceito contemporâneo estão incluídos, com certeza, os MASC. Só uma idolatria 

estatal (impensável) poderia justificar a permanência da visão tradicional de 

jurisdição e do acesso à justiça. Reconhece-se, assim, que algo deve ser feito e 

renovado. Portanto, há espaço e necessidade de se aprimorar os estudos sobre 

suas melhores formas e práticas 98, o que inclui o estudo da arbitragem no direito 

tributário. 

 A vantagem da cultura da pacificação sobre a cultura da sentença ou 

demandista não se revela conveniente ou útil apenas para as causas de pequeno 

valor ou de baixa complexidade, mas servem também para demandas de alto grau 

de complexidade ou valor econômico envolvido. Os meios de auto e 

heterocomposição de conflitos fora da esfera estatal também podem solucionar 

litígios com tais características com visíveis benefícios na questão de tempo 

(celeridade) e, quiçá com menos custo, especialmente quando se verifica esse custo 

ao longo do tempo e seus efeitos indiretos e intangíveis (suas externalidades), como 

a disponibilidade de depósito judicial, garantia, provisões contábeis, insegurança 

jurídica. Esses efeitos decorrentes da morosidade processual não podem ser 

desconsiderados no cenário econômico de uma empresa. 

 Realmente é discutível se o uso da arbitragem possibilitará a diminuição do 

número de processos no Brasil. Talvez a mediação e conciliação 99, institutos que 

vêm sendo objeto de forte prestígio em razão de programas adotados pelo Conselho 

Nacional de Justiça e pelo novo Código de Processo Civil, possam propiciar esse 

resultado, especialmente porque devem abranger um número significativamente 

maior de litígios. Mas não se crê que a arbitragem irá resolver, de forma satisfatória, 

a redução do número de processos na Justiça, até porque existe um número 

bastante considerável de execuções fiscais, processos que, a princípio, estariam 

                                            
98 “Reaping the best and avoiding the worst will be a matter of carefully channeling the entropic forces 
unleashed by ADR's flexibility. ADR's relative freedom from procedural constraints expands options for 
private parties, but its removal of disputes from the public sphere undermines the public process of 
interpreting laws. Choices made now about the best ways to focus ADR toward the conflicts it can 
best resolve - and away from the judicial foundations it could most damage - represent, perhaps, the 
most important legal responsibility of the new century.” (RYAN, 2000, p. 1.875) 
99 Não é objeto do presente trabalho fazer qualquer análise do cabimento, justificativa ou mesmo 
pertinência da mediação e conciliação em matéria tributária. O enfoque sobre essa matéria demanda 
a análise de vários outros temas, entre eles o instituto da transação, uma das formas previstas no 
CTN de extinção do crédito tributário. 
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fora do campo da arbitragem. Mesmo que a arbitragem, por hipótese, consiga 

reduzi-los, não se crê que o resultado será tão expressivo (especialmente se 

comparado com os meios de autocomposição), pois ela está mais vocacionada para 

combater os efeitos da crise judiciária, e não as suas causas. 

 De toda forma, a utilização de meios alternativos de resolução de conflitos é 

importante principalmente para garantir, de forma mais efetiva, o direito do cidadão 

ao acesso à justiça, de modo que obtenha a solução adequada do conflito existente. 

Nesse contexto, a experiência portuguesa não pode ser desconsiderada e merece 

ser estudada com mais profundidade. 

 A arbitragem poderá atingir alguns nichos que trarão consequências positivas 

para parcela da sociedade e para a vida econômica nacional. Nesse ponto, merece 

destaque a íntima relação do desenvolvimento econômico com a ampliação do 

acesso à justiça, especialmente o qualificado e célere. E centrando no tema dessa 

tese, mesmo que a arbitragem na esfera tributária não seja “a solução” para os 

problemas envolvendo a crise no julgamento dos processos que envolvem a matéria 

tributária, será mais uma forma de o contribuinte fazer valer seu direito ao acesso à 

justiça, bem como terá decisões mais céleres e, a princípio, com mais qualidade 

técnica. 

 Ou seja, os benefícios da celeridade e especialidade, que em geral a doutrina 

atribui à arbitragem, também estarão presentes na área fiscal, especialmente porque 

não podemos nos esquecer que o Poder Público é um dos grandes litigantes (repeat 

players) e responsável direto pela atual situação. 

Outro importante resultado positivo da implementação da arbitragem será 

justamente a possibilidade de interferir, de forma positiva, nas decisões judiciais que 

vierem a ser proferidas. Como, em geral, as decisões arbitrais serão proferidas 

antes que os tribunais estatais se manifestem sobre tais matérias, certamente os 

fundamentos nelas expostos, que deverão ser objeto de divulgação e tornados 

públicos, deverão refletir no melhor conteúdo das decisões judiciais. 

Esse fórum trará novos elementos que possibilitarão o aumento do debate e 

do diálogo entre as partes e as instâncias julgadoras e se tornarão mais uma fonte 

de consulta para os juízes. Esse debate já existe no Centro de Arbitragem 
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Administrativa português (CAAD), sendo certo que suas decisões já são objeto de 

estudo e reflexão. 100  

 Em conclusão, mesmo que seu uso não atinja o âmago do problema e das 

possíveis causas da excessiva litigiosidade, não há dúvida que a utilização da 

arbitragem trará vários resultados positivos à sociedade, pois não só possibilitará o 

melhor acesso à justiça como sua dinamização possibilitará que o mercado 

estrangeiro veja o Brasil com melhores olhos, uma vez a nítida relação entre 

desenvolvimento econômico com o sistema de justiça. Essas considerações feitas 

atestam ser relevante o estudo mais aprofundado da arbitragem na seara tributária, 

a ser desenvolvido ao longo do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
100 Vide, por exemplo, evento anunciado pela Editora Almedina, realizado em abril de 2016 em 
Lisboa, no qual se discutiu a jurisprudência arbitral sobre IRC (que é o nosso IRPJ), incluindo a 
análise sobre a cláusula antiabuso. (Disponível em <http://jamirc.admeus.net>, acesso em 21 de 
janeiro de 2016). Além disso, há textos e estudos, alguns publicados nos volumes da revista 
Arbitragem Tributária, editada pelo CAAD, que comentam algumas decisões arbitrais. Disponível em 
<http://www.caad.org.pt/jurisprudencia/doutrina-tributaria?start=22>, acesso em 21 de janeiro de 
2016. Também merece destaque o periódico “Cadernos de Justiça Tributária”, editada pelo CEJUR 
(centro de estudos jurídicos vinculado à Universidade do Minho - Portugal), que inclui, na seção de 
jurisprudência, decisões proferidas por tribunais arbitrais do CAAD, algumas delas comentadas 
(Disponível em <http://www.direito.uminho.pt/pt/Publicacoes/Paginas/Cadernos-de-Justica-
Tributaria.aspx>, acesso em 21 de janeiro de 2016) 
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3 A ARBITRAGEM: UMA ANÁLISE GERAL 
 
 Restou visto no capítulo anterior a importância e a existência de algumas 

medidas legislativas e de políticas públicas adotadas no Brasil e no exterior a 

respeito da introdução, ampliação e incentivo do uso dos meios alternativos de 

resolução de conflitos como instrumento de se garantir o acesso à justiça e de 

reduzir o problema da morosidade nos processos que tramitam na jurisdição estatal. 

 Um desses meios alternativos é justamente a arbitragem, objeto de nossa 

pesquisa. E seu uso junto aos conflitos com o Poder Público é uma realidade tratada 

pela doutrina, enfrentada pelo Judiciário e, com alguns limites, normatizada pelo 

próprio poder legislativo. Mesmo ciente de que a arbitragem não é, por si mesma, 

apta a remediar o problema maior da morosidade da justiça, “pensar num Judiciário 

mais eficiente sem considerar o Poder Público em juízo é ingênuo e inoperante.” 

(YARSHELL, 2012, p. 14). Por isso, deve-se refletir sobre outras vias de resolução 

de conflitos que abrangem a administração pública. 

Os objetivos desse capítulo são basicamente dois: tratar do panorama 

brasileiro da arbitragem, em especial da Lei 9.307/96 e enfrentar a questão dos 

critérios de arbitrabilidade, tema essencial para, nos capítulos seguintes, enfrentar a 

possibilidade da arbitragem ser utilizada como forma de resolução de litígios que 

tratem da matéria tributária. Vejamos, primeiro, alguns tipos de MASC e suas 

características principais e, em seguida, o panorama geral da arbitragem nacional. 

 
3.1 Meios autocompositivos e heterocompositivos de resolução de conflitos 
 

 Os conflitos podem ser resolvidos por meios de autocomposição ou de 

heterocomposição. O que os diferencia é basicamente a presença de um terceiro 

que é chamado para analisar o caso e decidir, emitindo um provimento que vincule 

as partes. 

Na autocomposição, as partes, em conjunto ou isoladamente, resolvem ou 

previnem o conflito, não contando com a participação de um terceiro imparcial que 

imponha sua decisão. O poder de tomada de decisão está com as partes e não com 

o terceiro a quem se delegou tal prerrogativa. Seu fundamento é a consensualidade, 

mesmo havendo a eventual presença de um terceiro facilitador contratado para 

permitir que as partes cheguem a um acordo (AMARAL, 2012, p. 21). 
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Como exemplos mais presentes de autocomposição, têm-se a mediação e a 

conciliação, ambos meios consensuais e não adjudicatórios.  

A heterocomposição, por sua vez, “pode ser definida como o método de 

resolução de conflitos em que um terceiro, neutro e imparcial, tem o poder e a 

incumbência de resolver impositivamente o litígio.” (AMARAL, 2012, p. 24). A 

arbitragem e a justiça estatal são meios de heterocomposição de litígios. Elas são 

também denominadas de meios adjudicatórios, pois atribuem a esse terceiro o poder 

de decisão que irá vincular as partes.  

Certamente teremos, no futuro próximo, o desenvolvimento de outros 

modelos que, muitas vezes aplicados sucessivamente ou conjuntamente, poderão 

conferir, de forma adequada, a solução de determinados litígios. As duas tabelas 

indicadas a seguir e elaboradas pelo Banco Mundial (World Bank Group) 101 102 são 

bastante ilustrativas e exemplificam os meios utilizados na experiência estrangeira, 

variando de formas mais simples e autocompositivas até findar na arbitragem: 

 

                                            
101 A primeira tabela está em BARBIERI, Gina Lea. Alternative dispute resolution center manual : 
guide for practitioners on establishing and managing ADR centers. Investment Climate Advisory 
Services. Washington DC; World Bank, 2011, p. 4. Disponível em  
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/17810551/alternative-dispute-resolution-center-
manual-guide-practitioners-establishing-managing-adr-centers, acesso em 02 de maio de 2016. 
102 A segunda tabela está em MACKIE, Carl; SOUTH, James; MARSH, William; ALEXANDER, Nadja; 
LORENZ, Oliver; BARBIERI, Gina Lee. Alternative dispute resolution guidelines. Washington, DC: 
World Bank, 2011, p. 9. Disponível em 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/06/16632133/alternative-dispute-resolution-
guidelines, acesso em 02 de maio de 2016. 



	 85 

 
 

 Merece ainda destaque a tabela abaixo, tirada de uma apresentação feita por 

Pedro Ribeiro de Oliveira 103, que sintetiza bastante o panorama brasileiro e algumas 

características essenciais dos diversos tipos de MASC: 

 

 
 

                                            
103 Pedro Ribeiro de Oliveira é advogado experiente em ADR, com atividade profissional no Brasil e 
no exterior. Sua apresentação, feita na sede da AMCHAM de Belo Horizonte em setembro de 2015, 
foi disponibilizada para os participantes e tinha o seguinte título: “Arbitragem e mediação: novas leis e 
seus impactos.” 
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 E na quarta tabela abaixo, também elaborada pelo Banco Mundial, 104 há 

alguns exemplos da experiência estrangeira sobre os tipos de MASC (ADR) 

apropriados para determinados tipos de litígios: 

 
Não é intenção dessa pesquisa um estudo aprofundado sobre todos os meios 

alternativos de resolução de conflitos. A intenção foi mostrar apenas que a matéria é 

bem vasta e discutida seriamente no exterior e no Brasil. 105  Iremos, contudo, 

mencionar algumas características dos métodos mais usados no Brasil. 

 

3.1.1 Da mediação e da conciliação 

 

 A mediação está em voga, especialmente em razão do novo Código de 

Processo Civil e da respectiva lei que trata do tema. Trata-se de um procedimento 

estruturado e pode ser extrajudicial ou judicial. O art. 1º da Lei nº 13.140/2015 a 

considera como “atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder 

decisório que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 

desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”  

                                            
104 A quarta tabela está em MACKIE, Carl; SOUTH, James; MARSH, William; ALEXANDER, Nadja; 
LORENZ, Oliver; BARBIERI, Gina Lee. Alternative dispute resolution guidelines. Washington, DC: 
World Bank, 2011, p.19. Disponível em 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/06/16632133/alternative-dispute-resolution-
guidelines, acesso em 02 de maio de 2016. 
105  Sobre a arbitragem, vide, entre outros, CARMONA, 2009; BERALDO, 2014. A respeito dos 
diversos tipos de MASC (não só a arbitragem), vide GOUVEIA, 2014 e SILVA, 2009. Há outros tipos 
de MASC como o mini-julgamento (minitrail e o summary jury trial), a avaliação neutral prévia (early 
neutral evaluation), a decisão não vinculativa (non binding ex arte adjudication), o painel de resolução 
de conflitos (dispute resolution board). Vide GOUVEIA, 2014, p. 21-22; GARCEZ, 2013, p. 73-96. 
Conferir também, com mais detalhes, os guias elaborados pelo Banco Mundial sobre ADR 
mencionados nas notas anteriores. 
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Por sua vez, o art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 13.140/2015 dispõe que “o 

mediador conduzirá o procedimento de comunicação entre as partes, buscando o 

entendimento e o consenso e facilitando a resolução do conflito.” E o § 3º do art. 165 

do CPC de 2015 prevê o seguinte: 

 
O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver 
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender 
as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções 
consensuais que gerem benefícios mútuos. (BRASIL, 2015) 

 

Ou seja, é um método não-adversarial no qual as partes contam com a ajuda 

de um terceiro imparcial (o mediador) para manter o diálogo entre elas de forma que 

cheguem, por si mesmas, a uma solução aceitável para ambas. 

O mediador não julga nem soluciona o litígio. Ele apenas estimula as partes a 

chegarem a um acordo. Essa é uma característica importante desse MASC. 

Quanto à sua aplicação às questões de natureza tributária envolvendo o 

Poder Público e o particular (pessoa física ou jurídica de direito privado), o art. 38 da 

lei de mediação brasileira impede expressamente sua aplicação 106, sendo cabível a 

                                            
106  Art. 32. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de 
prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia 
Pública, onde houver, com competência para:  
I - dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração pública;  
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de composição, no caso 
de controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito público;  
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.  
§ 1º O modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será estabelecido em 
regulamento de cada ente federado.  
§ 2º A submissão do conflito às câmaras de que trata o caput é facultativa e será cabível apenas nos 
casos previstos no regulamento do respectivo ente federado.  
§ 3º Se houver consenso entre as partes, o acordo será reduzido a termo e constituirá título executivo 
extrajudicial. 
§ 4º Não se incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste artigo as controvérsias 
que somente possam ser resolvidas por atos ou concessão de direitos sujeitos a autorização do 
Poder Legislativo. 
§ 5º Compreendem-se na competência das câmaras de que trata o caput a prevenção e a resolução 
de conflitos que envolvam equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração 
com particulares.  
 
Art. 34. A instauração de procedimento administrativo para a resolução consensual de conflito no 
âmbito da administração pública suspende a prescrição. 
§ 1º Considera-se instaurado o procedimento quando o órgão ou entidade pública emitir juízo de 
admissibilidade, retroagindo a suspensão da prescrição à data de formalização do pedido de 
resolução consensual do conflito.  
§ 2º Em se tratando de matéria tributária, a suspensão da prescrição deverá observar o disposto na 
Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 
Art. 38. Nos casos em que a controvérsia jurídica seja relativa a tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a créditos inscritos em dívida ativa da União: 
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mediação apenas quando o litígio que versar sobre direito tributário for entre entes 

integrantes da Administração Pública direta e indireta. 

Acredita-se que a mediação certamente irá se desenvolver em outras 

questões de direito público, em especial aquelas de direito administrativo, como, por 

exemplo, para solucionar conflitos entre órgãos e entidades estatais com seus 

servidores e empregados públicos. De qualquer forma, eventual sucesso em seu 

uso poderá fomentar o debate para seu uso no campo fiscal, tradicionalmente uma 

das últimas fronteiras à inovação nessa matéria. 

Outra forma consensual é a conciliação, presente há muitos anos no 

ordenamento brasileiro, bastando lembrar a experiência de décadas existentes no 

âmbito judicial das audiências de conciliação e nas medidas incentivadas pelo CNJ 

das “semanas de conciliação”. Segundo o § 2º do art. 165 do CPC de 2015: 

 
O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver 
vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, 
sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou 
intimidação para que as partes conciliem.” (BRASIL, 2015) 

 

 Para Mariana França Gouveia (2014, p. 23; 104-105), a grande diferença 

entre a conciliação e a mediação é que a primeira é conduzida por quem tem poder 

decisório, como o juiz (a experiência cível e trabalhista é rica em exemplos) ou por 

um terceiro que pode influenciar na tomada de decisões (o conciliador). O próprio 

CNJ diferencia esses dois métodos e menciona que “a conciliação é um método 

utilizado em conflitos mais simples, ou restritos, no qual o terceiro facilitador pode 

adotar uma posição mais ativa, porém neutra com relação ao conflito e imparcial.” 107  

                                                                                                                                        
I - não se aplicam as disposições dos incisos II e III do caput do art. 32;  
II - as empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade 
econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços em regime de 
concorrência não poderão exercer a faculdade prevista no art. 37;  
III - quando forem partes as pessoas a que alude o caput do art. 36:  
a) a submissão do conflito à composição extrajudicial pela Advocacia-Geral da União implica renúncia 
do direito de recorrer ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;  
b) a redução ou o cancelamento do crédito dependerá de manifestação conjunta do Advogado-Geral 
da União e do Ministro de Estado da Fazenda. 
Parágrafo único. O disposto no inciso II e na alínea a do inciso III não afasta a competência do 
Advogado-Geral da União prevista nos incisos X e XI do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de 
fevereiro de 1993. 
107  Vide http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/conciliacao-mediacao, acesso em 18 de abril de 
2016. 
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Por outro lado, a mediação, como já visto, é dirigida por um terceiro que não 

opina 108 e que não terá mais nenhum contato com o processo caso não se chegue 

a um acordo. 

 Apesar de a conciliação também poder ser extrajudicial, a experiência 

brasileira mostra que ela é mais presente no âmbito do processo judicial, em grande 

parte em razão da imposição constitucional de criação de órgãos com atribuições 

conciliatórias (art. 98, CR/88), como na própria concretização de tal política judiciária 

pelo CNJ (vide Resolução nº 125/2010) e mesmo pelo próprio CPC de 2015, que, 

como visto no capítulo anterior, possui diversos dispositivos incentivando a 

conciliação e a realização de acordos de forma a solucionar o conflito. 

Acredita-se que os mecanismos de autocomposição, amplamente 

incentivados atualmente no Brasil, aumentam a possibilidade de as partes manterem 

uma relação mesmo após o surgimento do conflito. 

 

3.1.2 Arbitragem: algumas características gerais do instituto 
 

 A arbitragem, por sua vez, é um método heterocompositivo extrajudicial e, em 

regra, facultativo 109, no qual um ou mais terceiros, em regra 110 indicados pelas 

partes, e sem intervenção estatal, resolvem determinado conflito, cuja decisão 

vincula as partes. Na arbitragem, as partes buscam a resolução do conflito por meio 

da decisão imposta pelo árbitro, e não por elas próprias, como ocorre na mediação e 

na conciliação. 111 

                                            
108 “O mediador não tem poder de decisão. Tampouco tem o dever de sugerir alternativas ou mesmo 
propor qualquer espécie de acordo. Também dele não se espera uma opinião acerca da chance de 
sucesso da pretensão das partes. Efetivamente, o mediador tem o encargo de induzir as partes a 
identificar os reais interesses em jogo; isto é, a visualizar o conflito sob uma perspectiva 
transcendente às posições inicialmente assumidas pelos envolvidos.” (AMARAL, 2012, p. 24) 
109 Enfatiza-se o “em regra” porque é possível, em tese, a arbitragem necessária ou obrigatória, 
imposta pela lei. Ela não existe no Brasil (vide CARMONA, 2009, p. 36) e se existisse, haveria 
grandes chances de ser declarada inconstitucional pelo STF (vide os fundamentos dos votos do 
Ministro Pertence e Jobim no Agravo Regimental na Sentença Estrangeira nº 5.206). Entretanto, ela 
está presente em Portugal (CARMONA, 2009, p. 36; GOUVEIA, 2014, p. 18-19). 
110  A indicação dos árbitros pelas partes é a regra geral, devendo ser feita apenas duas 
considerações: no caso de um painel com três árbitros, o terceiro (presidente) é, em regra, indicado 
pelos outros dois árbitros. Além disso, no regime jurídico da arbitragem tributária português, há a 
possibilidade (que na prática é a mais usada) de o árbitro ser indicado pelo Conselho Deontológico do 
CAAD. Essa questão será vista em tópico específico dessa pesquisa quando tratarmos do RJAT 
português. 
111 Como bem lembra CARMONA (2009, p. 31-32), a “característica impositiva da solução arbitral 
(meio heterocompositivo de solução de controvérsia) a distancia da mediação e da conciliação, que 
são meios autocompositivos de solução de litígios, de sorte que não existirá decisão a ser imposta às 
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Segundo Mariana França Gouveia (2014, p. 24), “a arbitragem diferencia-se 

dos restantes meios de resolução alternativa de litígios por ser adjudicatória e ter 

uma longa tradição.” 

A autonomia privada, importante princípio que rege a arbitragem, está 

presente principalmente no início, com a estipulação e redação da convenção 

arbitral e na escolha dos árbitros e do procedimento (que é, em regra, flexível). As 

partes são livres para, entre outras coisas, escolher o direito aplicável e se a 

arbitragem será institucional ou ad hoc. 

A primeira modalidade se refere à arbitragem realizada (e administrada) por 

uma instituição arbitral, geralmente denominada de “Câmara” ou “Centro” com 

caráter de perenidade e regulamento próprio. Nesse caso, as partes, por meio da 

convenção de arbitragem, decidem levar a lide a uma instituição própria para 

administrar e julgar arbitragens. 112 Importante dizer que o tribunal arbitral (painel de 

árbitros) não se confunde com a instituição encarregada de administrar o 

procedimento arbitral. Há diversas instituições no Brasil e no exterior, muitas delas 

com alta reputação e tradição. 

Na arbitragem ad hoc, não há instituição administrando o procedimento e o 

tribunal é constituído exclusivamente para um determinado litígio. Finalizado, o 

órgão arbitral se extingue. Seu caráter é de provisoriedade e as regras 

procedimentais são estipuladas livremente pelas partes que, inclusive, podem 

estabelecer que elas seguirão as previstas em determinado regulamento de uma 

Câmara ou Centro. A nota de distinção destas duas espécies, portanto, está na 

administração do litígio: no primeiro tipo, há os serviços administrados pela Câmara; 

no segundo modelo, a responsabilidade da arbitragem será exclusiva dos árbitros, 

mesmo que se siga o rito de uma determinada instituição.  

Essa nota de total provisoriedade do tribunal arbitral ad hoc pode trazer 

dificuldades não só na sua condução como principalmente quando a decisão arbitral 

é anulada, motivo pela qual, na prática, incentiva-se cada vez mais o uso da 

arbitragem institucionalizada.  

                                                                                                                                        
partes pelo mediador ou pelo conciliador, que sempre estarão limitados à mera sugestão (que não 
vincula as partes).” 
112 Vide art. 5º da Lei 9.307/96: “Reportando-se as partes, na cláusula compromissória, às regras de 
algum órgão arbitral institucional ou entidade especializada, a arbitragem será instituída e processada 
de acordo com tais regras, podendo, igualmente, as partes estabelecer na própria cláusula, ou em 
outro documento, a forma convencionada para a instituição da arbitragem.” 
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E segundo Leonardo Beraldo (2014, p. 31), “a doutrina e a prática têm nos 

mostrado que a arbitragem institucional é a melhor, pois oferece mais segurança às 

partes.” Tal fato é relevantíssimo, principalmente quando se está tratando de 

arbitragem com o poder público. 

De qualquer forma, seja qual espécie for (institucionalizada ou ad hoc), a 

arbitragem é um procedimento estruturado, o qual as partes devem observar e 

seguir, especialmente quando ela é realizada junto a algum centro ou câmara 

arbitral. 

 Quanto à questão da natureza jurídica da arbitragem, sobre ela muito já se 

debateu, havendo, em síntese, três correntes: a que compreendia ter apenas 

natureza contratual em razão de sua origem (convenção da arbitragem), 

enxergando-se o árbitro como quase um “mandatário comum das partes” (LEMES, 

1992, p. 446). Outros assinalavam a natureza jurisdicional do procedimento, 

decorrente especialmente da ideia de que se trata de administração da justiça 

(LEMES, 1992, p. 447). Por fim, uma terceira corrente (a majoritária) entende que a 

arbitragem é híbrida, deixando de lado, assim, as duas correntes mais extremadas 

para assinalar que a arbitragem possui base consensual, mas a atividade 

desempenhada pelo árbitro é nitidamente jurisdicional, fato esse muito relevante 

pois, como bem reconhece Selma Lemes (1992, p. 448), é justamente a natureza 

jurisdicional presente no procedimento arbitral que “nos autoriza a invocar os 

mesmos princípios jurídicos e corolários informadores do processo judicial, a fim de 

que se garanta a tutela jurídica efetiva.” 

Realmente, a corrente mista ou híbrida é a que melhor atende o instituto em 

estudo. Não há como deixar de reconhecer nele a presença da jurisdição, como bem 

sintetiza Mariana França Gouveia: 

 
A arbitragem aproxima-se do padrão judicial tradicional, sendo jurisdicional 
nos seus efeitos: não só a convenção arbitral geral um direito potestativo de 
constituição do tribunal arbitral e a consequente falta de jurisdição dos 
tribunais comuns, como também a decisão arbitral faz caso julgado e tem 
força executiva. (GOUVEIA, 2014, p. 119) 

 

 Acompanhamos a posição majoritária da tese da natureza mista da 

arbitragem 113, pois ela possui elementos contratuais e jurisdicionais.  

                                            
113 “Prova desse caráter misto é a eficácia executiva da decisão arbitral (elemento público), por um 
lado, e a limitação da competência do tribunal arbitral, por outro, à convenção de arbitragem 
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 Sem dúvida, está presente o fundamento contratual na origem (a convenção 

de arbitragem), mas ela “constitui uma atividade jurisdicional e conduz a uma 

decisão com eficácia jurisdicional.” (GOUVEIA, 2014, p. 120) 

 

3.1.3 Panorama geral da arbitragem brasileira: a Lei nº 9.307/96 
 
 Em rápidas palavras, será abordada nessa seção alguns aspectos da lei 

brasileira de arbitragem. 114  A questão da arbitrabilidade será abordada 

separadamente justamente em razão de sua importância para a presente pesquisa. 

O Código Civil de 1916 e o Código de Processo Civil de 1973 previam o 

instituto da arbitragem, porém suas regras impediam qualquer efetividade e avanço 

do instituto e foram superadas. Seus artigos correspondentes foram revogados ou 

alterados pela Lei nº 9.307/96, em decorrência das importantes alterações trazidas 

por essa lei. Tal lei inovou no cenário brasileiro e foi bastante festejada pela doutrina 

por ter, entre outras coisas, retirado dois obstáculos à sua difusão e implementação. 

O primeiro obstáculo decorria de o legislador, no passado, ter ignorado a 

cláusula arbitral ou cláusula compromissória, uma vez que tanto no Código Civil de 

1916 como no Código de Processo Civil de 1973 não havia qualquer dispositivo 

sobre a matéria. Em termos práticos, tal ausência representava a impossibilidade de 

as partes previamente, antes do surgimento do litígio, poderem estipular a utilização 

da arbitragem como meio hábil para solucionar eventual e futuro conflito. Até aquele 

momento, só era válida a pactuação do compromisso arbitral, ou seja, a convenção 

firmada pelas partes após o surgimento do litígio de submetê-lo à arbitragem. 115 

Com a Lei 9.307/96, tal cenário foi alterado, tendo a lei, em um único 

dispositivo 116, tratado da convenção de arbitragem, gênero que alberga as duas 

                                                                                                                                        
(elemento privado). Marca, ainda, desta qualidade jurisdicional são as garantias que a Lei da 
Arbitragem Voluntária estabelece para o processo arbitral – um processo arbitral só será reconhecido 
com todos os seus efeitos se cumprir as regras mínimas do processo justo.” (GOUVEIA, 2014, p. 
120). Sobre o tema, conferir também BERALDO (2014, p 5); CARMONA, 2009, p. 26-27. Sobre a 
relação de arbitragem e jurisdição, vide VILELA, 2001, p. 58-68. 
114 Sobre a análise histórica da Lei 9.307/96, vide GAIO JÚNIOR, 2012, p. 1-28. 
115 Sobre o tema, inclusive com o retrospecto histórico e legislativo, vide CARMONA, 2009, p. 4-5. 
116 Art. 3º As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante 
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 
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espécies: cláusula compromissória 117  e compromisso arbitral 118 . Ambas, desde 

1996, vinculam as partes 119 e excluem a jurisdição estatal. 120  

O Código Civil de 2002 mantém essas novidades lançadas em 1996. 

Primeiramente, o artigo 851 reforça o papel do compromisso arbitral, de forma a 

admiti-lo, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que podem 

contratar. Por sua vez, o art. 853 desse código também prevê expressamente que a 

arbitragem admite a cláusula compromissória, entretanto remete a matéria para a lei 

especial (Lei nº 9.307/96, no caso). 

O segundo obstáculo à implantação da arbitragem era a necessidade de o 

laudo arbitral ser homologado pelo juiz para que este passasse a produzir os 

mesmos efeitos de título executivo judicial. Alvo de muitas críticas, 121 a lei igualou 

os efeitos do laudo arbitral à sentença judicial, inexistindo obrigatoriedade de 

homologação judicial, de forma a outorgar à jurisdição arbitral a independência 

necessária e merecida. 122 

 No direito brasileiro, os conflitos submetidos à arbitragem podem ser 

solucionados por um único árbitro ou por um tribunal (ou painel) composto ou 

colegiado, geralmente formado por três árbitros, mas sempre em número ímpar. 

Esse terceiro (o árbitro) resolve o conflito versando, exclusivamente, sobre o direito 

patrimonial disponível (artigo 1º da Lei 9.307/96). 

 A escolha das partes em submeter determinado litígio à arbitragem impede a 

utilização da via judiciária. Tanto que esta é uma matéria a ser trazida em defesa 

                                            
117 Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal 
contrato. 
118 Art. 9º O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes submetem um litígio à 
arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. 
119 Segundo Leonardo Beraldo (2014, p. 3), depois da lei, “se uma das partes não quiser submeter o 
problema surgido ao juízo arbitral, desrespeitando-se convenção arbitral previamente entabulada no 
contrato, e optar por bater nas portas do Judiciário, pode a outra parte exigir judicialmente o 
cumprimento da cláusula compromissória e, por conseguinte, a lide será julgada nas vias da 
arbitragem. Lembremos que a cláusula compromissória cheia não precisa sequer da participação do 
Judiciário, podendo a parte interessada iniciar o processo arbitral assim que desejar.” (BERALDO, 
2014, p. 3). Prevê o art. 7º da Lei 9.307/96 que “existindo cláusula compromissória e havendo 
resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra 
parte para comparecer em juízo a fim de lavrar-se o compromisso, designando o juiz audiência 
especial para tal fim.” 
120 Antes, como dito, apenas o compromisso arbitral afastava a jurisdição estatal, conforme previsto 
na redação original do art. 301, IX, do CPC de 1973. 
121 Vide CARMONA, 2009, p. 5. 
122 Vide art. 31 da Lei 9307/96: “A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 
mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, 
constitui título executivo.” 
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pelo réu 123 e hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito prevista 

tanto no CPC de 1973 124 como no de 2015. 125 

 A decisão proferida pelo árbitro ou pelo tribunal arbitral vincula as partes e é 

irrecorrível. Segundo o art. 30 da Lei 9.307/96, apenas é possível interpor recurso 

visando a esclarecimentos ou correção de erro material. 126 Realmente, caso se 

admitisse uma ampla recorribilidade, a celeridade, uma das características e 

justificativas da arbitragem, perderia bastante força. 

E seguindo justamente essa linha, só é permitido que se recorra ao Poder 

Judiciário nos casos de nulidade do laudo arbitral – artigo 32 –, sendo vedada nova 

análise do mérito por insatisfação da parte vencida. 127  

                                            
123 Art. 337, CPC/2015: Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) IX – convenção de 
arbitragem; (...) 
§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício 
das matérias enumeradas neste artigo. 
124 Art. 267, CPC/1973: Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) VII – pela convenção 
de arbitragem. 
125 Art. 485, CPC/2015: O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VII - acolher a alegação de 
existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência. 
126 Art. 30. No prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação ou da ciência pessoal 
da sentença arbitral, salvo se outro prazo for acordado entre as partes, a parte interessada, mediante 
comunicação à outra parte, poderá solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que: 
I - corrija qualquer erro material da sentença arbitral; 
II - esclareça alguma obscuridade, dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre 
ponto omitido a respeito do qual devia manifestar-se a decisão. 
Parágrafo único. O árbitro ou o tribunal arbitral decidirá no prazo de 10 (dez) dias ou em prazo 
acordado com as partes, aditará a sentença arbitral e notificará as partes na forma do art. 29. 
127 Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
I - for nulo o compromisso; 
I - for nula a convenção de arbitragem; 
II - emanou de quem não podia ser árbitro; 
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 
V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; 
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 
Art. 33. A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de 
nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei. 
§ 1º A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, seguirá as regras 
do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo 
Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da 
respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. 
§ 2º A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, nos casos 
do art. 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença arbitral. 
§ 3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao 
cumprimento da sentença, nos termos dos arts. 525 e seguintes do Código de Processo Civil, se 
houver execução judicial. 
§ 4º A parte interessada poderá ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral 
complementar, se o árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem. 
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Nesse caso, a decisão judicial será pela nulidade da convenção arbitral – 

impedindo, assim, que tal conflito seja submetido a esse meio alternativo – ou pela 

nulidade da sentença arbitral – determinando, dessa forma, que outra decisão seja 

proferida pelo (ou pelos) árbitro (s) e permitindo a correção do vício de que padece a 

sentença. 

 Uma das características essenciais do laudo arbitral é a sua qualidade de 

título judicial. A partir da Lei nº 9.307/96, ele foi equiparado à sentença judicial e 

passou a ter força de título executivo judicial. Em razão da nova lei, houve alteração 

no CPC de 1973 (vigente à época), sendo que o CPC de 2015 manteve tal critério. 
128 É importante ressaltar que não foi conferido poder de coação ao juízo arbitral, 

necessitando recorrer ao Poder Judiciário caso o vencido não cumpra 

voluntariamente sua obrigação. 

Outra importante diretriz da arbitragem é aquela que estipula a possibilidade 

de o próprio árbitro manifestar-se acerca de sua competência para decidir aquele 

conflito e proferir a sentença arbitral. Denominado de princípio da kompetenz-

kompetenz, caso o árbitro ou o tribunal se julgue competente, o processo arbitral 

tem prosseguimento. Caso contrário, ele deve ser remetido para o Judiciário. 129 

Para finalizar, e pela sua atualidade, não se pode esquecer que o código de 

processo civil de 2015 confere à arbitragem (juntamente com a mediação e 

conciliação) extrema relevância, não só por legitimá-los como estimulá-los como 

meios adequados à resolução de conflitos. 130 

 

 

 

                                            
128 Artigo 475-N, IV, CPC/1973: São títulos executivos judiciais: (...) IV – a sentença arbitral; Art. 515, 
CPC/2015: São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos 
previstos neste Título: (...) VII – a sentença arbitral; 
129 O princípio da kompetenz-kompetenz está previsto no art. 8º, § único, da Lei 9.307/96: “Caberá ao 
árbitro decidir de ofício, ou por provocação das partes, as questões acerca da existência, validade e 
eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.” 
130 Art. 3º, CPC/2015: Art. 3º: Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. 
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei. 
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. 
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser 
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial. 
Art. 359, CPC/2015: Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do 
emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a 
arbitragem. 
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3.2 Critérios de arbitrabilidade: a patrimonialidade e o caminho no direito 
comparado para uma expansão do campo da arbitrabilidade. 
 

Arbitrabilidade pode ser entendida como a possibilidade de um litígio ser o 

objeto de uma arbitragem e, dependendo do elemento do estudo, pode ser 

qualificada como subjetiva ou objetiva. 

A arbitrabilidade subjetiva refere-se à possibilidade de uma pessoa física ou 

jurídica celebrar uma convenção de arbitragem. Diz respeito ao sujeito da 

arbitragem. A arbitrabilidade objetiva concerne ao objeto do litígio, às controvérsias 

que podem ser submetidas à arbitragem. 

Cada Estado define quais matérias podem ser submetidas ou não à 

arbitragem de acordo com critérios ou concepções políticas, sociais e econômicas, 

que são valoradas de forma diferente por cada ordem jurídica. Essa atribuição é 

dada justamente aos órgãos legislativos e judiciais de cada Estado, que deverão 

analisar e sopesar, de um lado, a importância das razões de interesse público que 

justifiquem que certas matérias sejam reservadas ao Poder Judiciário e, por outro 

lado, o interesse geral de se favorecer o recurso à arbitragem enquanto método de 

solução de litígios que melhor serve ao eficiente exercício das atividades 

econômicas. 131 

Em razão desse raciocínio, Antônio Sampaio Caramelo (2010, p. 132) conclui 

que não causa surpresa o fato de haver, no direito interno, maiores e frequentes 

restrições à arbitragem se comparado às restrições existentes no plano das relações 

internacionais. 

 Esse mesmo autor escreveu em 2006 um texto questionando justamente o 

critério de arbitrabilidade previsto na Lei de Arbitragem Voluntária (LAV) portuguesa 

então vigente (Lei nº 31/86). Para ele, era necessário adaptar a legislação 

portuguesa e adotar as “mais modernas orientações que têm sido consagradas 

pelas reformas legislativas empreendidas neste domínio, na última década pela 

grande maioria dos países” (CARAMELO, 2006), inclusiva da Europa, da América 

                                            
131 Vide CARAMELO, 2010, p. 132; YOUSSEF, 2009, p. 48-49. 
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Latina, alguns países da Ásia, algumas províncias do Canadá e alguns estados dos 

EUA. 132 

Nesse estudo, ele analisa os três critérios usuais utilizados pela legislação ou 

pelos tribunais para delimitar as matérias passíveis de serem submetidas à 

arbitragem. 133 Segundo o referido autor, diversos países partem do princípio da livre 

arbitrabilidade dos litígios para, em etapa posterior, “por causa de especial 

relevância ou melindre dos interesses que aí estão em causa” (CARAMELO, 2006), 

excetuarem aqueles conflitos que serão julgados pelos tribunais estaduais. O autor 

ilustra com o exemplo da Lei de Arbitragem e Conciliação da Índia de 1996, bem 

como na prática existente no direito inglês e americano, embora nesses dois 

ordenamentos as questões que não são passíveis de resolução por meio da 

arbitragem são definidas pelos tribunais a partir de casos concretos, pois não estão 

previstas na lei. 

Todavia, segundo o autor, a maioria dos ordenamentos, incluindo os dos 

países europeus e os da América Latina, estabelece legalmente um critério geral 

(critério de natureza conceitual) sem excluir a possibilidade de alguns deles 

combinarem o uso desses critérios com uma lista específica de matérias que não 

irão se submeter à arbitragem, seja para afastar possível controvérsia, seja para 

delimitar determinada matéria que, pelo critério geral, a priori, seria arbitrável. 

Os critérios de arbitrabilidade em geral adotados no direito comparado são 

três: o da ligação do litígio com a ordem pública; o da natureza patrimonial do direito 

em causa; e o da disponibilidade do direito em causa (CARAMELO, 2006). 

Relevantes para a presente pesquisa são os dois últimos critérios; o critério da 

ordem pública merece apenas uma pequena nota. 

 

3.2.1 O critério da ordem pública 
 

Segundo Antônio Sampaio Caramelo (2006), o critério da ordem pública está 

vinculado à experiência francesa 134 e belga. Em um primeiro momento, esse critério 

                                            
132 O referido autor português também publicou, em 2010, em uma revista brasileira, outro texto no 
qual reafirma as ideias do estudo elaborado em 2006. Nessa pesquisa adota-se o estudo originário, 
mencionando o posterior quando houver uma passagem ou uma ideia relevante. 
133 Vide GOUVEIA, 2014, p. 137-138. 
134 Vide arts. 2.059 e 2.060 do Código Civil francês. “Art. 2059 – Toutes les personnes peuvent faire 
des conventions d’arbitrage relatifs aux droits de laquelle ils ont la libre disposition. (“Art. 2059: Todas 
as pessoas podem firmar convenções de arbitragem relativas aos direitos de que tenham livre 
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era compreendido da seguinte forma: a simples indicação de que uma norma de 

ordem pública se aplicava ao caso era suficiente para afastar e impedir o uso da 

arbitragem na resolução de um conflito. Essa concepção extremamente restritiva foi 

objeto de evolução, tendo, primeiramente, a jurisprudência francesa entendido que a 

ordem pública não impede sempre (a priori) a possibilidade de se utilizar a 

arbitragem, “a menos que essa ordem pública tenha sido violada pelo contrato ou 

operação em causa” (CARAMELO, 2006) 135. Em etapa seguinte, Antônio Sampaio 

Caramelo aponta que a jurisprudência francesa e belga foi além para admitir que a 

violação de uma norma de ordem pública não impede necessariamente que o litígio 

seja arbitrável. 136  

Assim, após algumas decisões judiciais do início da década de 90, que 

tiveram amplo apoio doutrinário, dissipou-se a confusão existente entre “a estrita 

questão da arbitrabilidade” – o que envolve saber quais os conflitos passíveis de 

serem resolvidos pela arbitragem – e aquela outra (bem diversa) vinculada aos 

“poderes de que dispõe o árbitro em relação à aplicação das regras de ordem 

pública.” (CARAMELO, 2006). O referido autor português conclui que para o direito 

francês e belga, ao menos no âmbito da arbitragem internacional, a ordem pública 

deve ser vista “como um limite ao poder decisório dos árbitros e não como um 

critério de determinação de arbitrabilidade do litígio”. 

                                                                                                                                        
disposição). Art. 2060 – On ne peut pas conclure des accords d’arbitrage en matière d’état et la 
capacité des personnes, dans celles relatives à divorce et séparation judiciaire ou sur les 
controverses concernant les organismes et institutions publics et plus généralement dans tous les 
affaires dans lesquelles la politique publique est concernée” (Art. 2060 – Não se pode firmar 
convenção de arbitragem em matéria de estado e da capacidade das pessoas, naquelas relativas a 
divórcio e separação judicial, ou nas controvérsias que digam respeito aos organismos e instituições 
públicas e, de forma mais geral, em todos os casos que digam respeito à ordem pública”). 
135 Segundo Antônio Sampaio Caramelo (2006), “este entendimento, segundo o qual a necessidade 
de aplicar uma norma de ordem pública não determina automaticamente a inarbitrabilidade do litígio, 
foi consagrado, quanto à arbitragem interna, pelo acórdão Tissot, de 1950, da Cour de cassation, que 
marcou o início da jurisprudência dos tribunais franceses nesse sentido. Seguidamente, os tribunais 
franceses acolheram o mesmo entendimento quanto à arbitragem internacional. Orientação 
semelhante foi adoptada pelos tribunais belgas.” 
136 “Passou então a vingar a ideia de que nada há de chocante no facto de um árbitro poder constatar 
e sancionar uma nulidade de ordem pública. Fora daquelas matérias relativamente às quais a ordem 
pública impede que sejam apreciadas por um juiz privado (por exemplo, as questões relativas ao 
estado civil das pessoas), o carácter de ordem pública das normas aplicáveis não pode ser causa de 
inarbitrabilidade do litígio. O árbitro disporá assim do poder de sancionar qualquer violação dessas 
regras, quer a título de questão incidental, quer a título principal. Isso não significa, porém, dar ao 
árbitro carta branca quanto às matérias de ordem pública. Ele deve aplicar as regras inerentes àquela 
e essa aplicação será objecto de um controlo ao nível da sentença arbitral, a efectuar pela jurisdição 
estadual. É a possibilidade de controlo da decisão arbitral pelos tribunais estaduais que permite aos 
partidários da concepção alargada da arbitrabilidade justificar a adopção da mesma, fazendo ver que 
esta concepção não acarreta perigo para o Estado, uma vez que este conserva, de todo o modo, a 
possibilidade de controlo da sentença arbitral.” (CARAMELO, 2006) 
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O fato é que há críticas ao uso desse critério tendo em vista se tratar de um 

termo de alto grau de indeterminação (mais que os demais) não trazendo um 

mínimo de segurança na sua aplicação, 137 de forma que esse critério, mesmo na 

França, já é bastante flexibilizado 138  e mitigado pela aplicação do critério da 

disponibilidade do direito. 139 

 

3.2.2 O critério da patrimonialidade da pretensão 
 

Esse critério é presente em alguns ordenamentos jurídicos. Antônio Sampaio 

Caramelo (2006) anota que a patrimonialidade, mesmo em ordenamentos jurídicos 

que não o acolheram expressamente para critério de arbitrabilidade, é utilizada por 

parcela da doutrina com o especial intuito de auxiliar o critério da disponibilidade do 

direito. 

A doutrina em geral anota que esse critério é adotado, por exemplo, no direito 

suíço (Lei de Arbitragem de Direito Internacional Privado - art. 177, nº 1) 140 141 e no 

direito alemão (§ 1.030 do Código de Processo Civil – ZPO). 142 Segundo Leonardo 

Beraldo (2014, p. 68), pelo direito alemão, “qualquer causa que envolver interesse 

                                            
137 Vide ANDRADE, 2007, p. 150. 
138 Conferir LIMA, 2010, p. 56-57; YOUSSEF, 2009, p. 58-60. 
139 Sobre o tema, conferir OLIVEIRA, 2015, p. 34 e nota de rodapé nº 91. 
140 “Art. 177. II. Arbitrabilité. 1. Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage.” 
141  Conferir BLESSING, 1999, p. 182: “All ‘claims of economic interest’ are therefore arbitrable, 
irrespective of the fact that substantive law governing the contractual relationship might provide for a 
more restrictive definition of the objective arbitrability. We may recall here that under Article 5 of the 
(old) Concordat the only claims which were arbitrable were those of which the parties were free to 
dispose of, a solution still encountered in numerous civil law countries; this latter solution involved 
(and, where it applies, still involves) the difficulty for an arbitral tribunal to first determine the governing 
law for the legal relationship (which sometimes is a rather time consuming and difficult exercise) in 
order to then be able to establish whether, according to such lex causae, the claim being made was a 
“freely disposable” claim. 
Take, for example, the revocation of an oil-drilling concession, or the expropriation of a power plant or 
oil and gas facility: all claims of such a nature do clearly involve economic or financial interests and 
thus are (pursuant to Article 177 (1) PIL) objectively arbitrable for any arbitral tribunal having its seat in 
Switzerland, notwithstanding the fact that those claims might well be considered non-arbitrable under 
the lex causae in question.” 
142 (Tradução para o inglês) Section 1030 - Arbitrability 
(1) Any claim involving an economic interest ("vermögensrechtlicher Anspruch") can be the subject of 
an arbitration agreement. An arbitration agreement concerning claims not involving an economic 
interest shall have legal effect to the extent that the parties are entitled to conclude a settlement on the 
issue in dispute. 
(2) An arbitration agreement relating to disputes on the existence of a lease of residential 
accommodation within Germany shall be null and void. This does not apply to residential 
accommodation as specified in section 549 subs. 1 to 3 of the Civil Code. 
(3) Statutory provisions outside this Book by virtue of which certain disputes may not be submitted to 
arbitration, or may be submitted to arbitration only under certain conditions, remain unaffected. 
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econômico (vermögensrechtliche Anspruch) poderá ser matéria de convenção de 

arbitragem.” Assim, por meio desse critério, as controvérsias que envolvam bens 

suscetíveis de apuração econômica poderão ser apreciadas por árbitros, mesmo 

que seu titular possa ou não deles dispor, o que constitui, se não um avanço, uma 

ampliação do campo de arbitrabilidade, muitas vezes vinculado ao critério tradicional 

da disponibilidade. 

Segundo Antônio Sampaio Caramelo (2006), o Tribunal Federal Suíço 

interpreta extensivamente a natureza patrimonial da pretensão, de forma a englobar 

“todas as pretensões que têm um valor pecuniário para as partes, a título de activo 

ou passivo”. Ou seja, “todos os direitos que apresentam para, pelo menos, algumas 

das partes um interesse susceptível da avaliação em dinheiro.” (CARAMELO, 2006). 

O mencionado autor português deixa claro sua preferência pelo critério da 

patrimonialidade 143 tendo em vista que é o que comporta aplicação mais segura e 

simples, afastando as dúvidas de interpretação 144  que apareciam quando se 

discutia, em um caso concreto, se havia ou não um direito disponível passível de 

solução pela arbitragem. Sua síntese é a seguinte: 
 

Pelo que deixo exposto, considero que o critério de patrimonialidade da 
pretensão é, por um lado, o que permite uma mais fácil identificação de 
matérias susceptíveis de submissão à arbitragem e, por outro lado, o que 
possibilita o alargamento máximo, até ao limite de que parece razoável à luz 
dos valores fundamentais que enformam não só a nossa ordem jurídica mas 
também as ordens jurídicas estrangeiras que maiores afinidades têm com a 
nossa. (CARAMELO, 2006) 

 

Essa orientação é reafirmada pelo autor no texto publicado em 2010, 145 que 

ainda reconhece ser louvável a combinação do critério de patrimonialidade com o de 

transigibilidade do direito, tal qual adotou o direito alemão e austríaco (e 

posteriormente por Portugal), de forma a permitir, em algumas situações, a 

                                            
143  “A meu ver, o critério que, com maior facilidade e congruência, permite determinar as 
controvérsias arbitráveis, é o da natureza patrimonial do interesse controvertido.” (CARAMELO, 2010, 
p. 150). 
144 André Vasconcelos Roque possui similar entendimento: “não se observa grande controvérsia em 
doutrina quanto ao conceito de direitos patrimoniais, que são aqueles que podem ser quantificados 
em pecúnia, ou seja, que são suscetíveis de valoração econômica.” (ROQUE, 2012, p. 304). 
145  “A meu ver, o critério que, com maior facilidade e congruência, permite determinar as 
controvérsias arbitráveis, é o da natureza patrimonial do interesse controvertido (...)”. (CARAMELO, 
2010, p. 150). 
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possibilidade de se submeter à arbitragem conflitos envolvendo alguns direitos da 

personalidade que são passíveis de serem transacionados. 146  

Isso sem esquecer que eventual dever de reparação por dano a algum 

desses direitos é suscetível de apuração em pecúnia, permitindo, assim, sua 

arbitrabilidade. 147 

Para Antônio Sampaio Caramelo (2010, p. 151), a vedação à arbitragem só 

deve ocorrer em controvérsias relativas a direitos ou interesses de caráter não 

patrimonial, o que compreende os direitos da personalidade (com algumas exceções 

que a própria lei permite 148 ), o estado civil das pessoas e, em regra, os conflitos 

vinculados às relações familiares, os quais tangenciam ou se relacionam 

diretamente com valores cuja tutela deve, à luz dos conceitos fundamentais que 

formam nosso sistema jurídico, ser privativa dos tribunais estatais. 

 

3.3.3 O critério da disponibilidade do direito 
 

Segundo Leonardo Beraldo (2014, p. 12), “o direito patrimonial é disponível 

quando puder ser alienado ou cedido, pelo seu titular (que deve ser pessoa capaz), 

sem qualquer ressalva.” Disponibilidade ocorre em situações jurídicas que podem 

ser extintas ou modificadas por livre escolha do seu titular.  

                                            
146 Sobre o caráter patrimonial do modo de exercício de alguns direitos da personalidade, vide os 
acórdãos do STJ a seguir indicados, com destaque para os seguintes trechos: “(...) 2. Conquanto o 
nome civil se consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, 
imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação 
nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se 
dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada”; e 
“8. A cessão de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca 
transacionada, legitimando o cessionário ao uso, fruição, disposição e reivindicação e, por 
consequência, a opor-se, ainda que preventivamente, à pretensão de registro por terceiro, inclusive o 
próprio cedente.” (REsp 1532206/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015). 
“(...) 5. O dano moral é resultado de lesão aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à 
integridade física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros. Trata-se de direitos 
indisponíveis, isto é, intransmissíveis e inalienáveis. 6. É certo que essa intransmissibilidade é 
relativa, pois o impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em caráter permanente ou 
total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. 
Entretanto, ainda nessa situação, é o próprio titular que, por ato próprio, pode fazer a cessão. 7. 
Assim, não poderia a esposa do recorrido, por ato próprio, renunciar ao direito de o marido exigir 
reparação pelos danos à honra por ele experimentados. (REsp 669.914/DF, Rel. Ministro RAÚL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014). 
147 Conferir ROQUE, 2012, p. 305, nota 12. No que tange ao direito ambiental, vide LIMA, 2010. 
148 Conferir Código Civil brasileiro, art. 11. “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 
voluntária.” 
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Difere da patrimonialidade, expressão que significa a possibilidade de ser 

valorada em moeda ou dinheiro. Portanto, disponibilidade e patrimonialidade não 

são sinônimos nem se confundem. 149 A disponibilidade do direito foi o critério eleito 

pela Lei 9.307/96, que em seu art. 1º determina que as pessoas capazes de 

contratar – arbitrabilidade subjetiva – podem dirimir seus litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis – arbitrabilidade objetiva – por meio da arbitragem. 

Não se desconhece corrente doutrinária que entende que o art. 852 do 

Código Civil brasileiro de 2002 150 , ao menos quanto ao compromisso arbitral, 

alterou o critério tradicional de arbitrabilidade no direito brasileiro (disponibilidade) 

para adotar o da patrimonialidade. 

A favor da defesa dessa posição, merece destaque o artigo escrito pelo 

italiano Edoardo Ricci (2007, p. 410-411), sempre uma referência quanto ao tema. 

Por sua vez, Leonardo Beraldo (2014, p. 16) menciona essa posição e consigna que 

sua tese é “bastante razoável”, especialmente em razão do critério cronológico na 

aferição de antinomias entre as normas 151.  

Bernardo Lima (2010, p. 75-77) também menciona o estudo de Edoardo Ricci 

e aduz que “a alteração do Código de 2002 pode ter causado uma alteração 

silenciosa no sistema, dispensando o critério da disponibilidade para os casos em 

que se submeta controvérsia à arbitragem mediante a formalização de um 

compromisso arbitral” (LIMA, 2010, p. 101). Por outro lado, Carmona (2009, p. 39) 

entende que o art. 852 do Código Civil “nada acrescentou (e nada retirou) ao art. 1º 

da Lei de Arbitragem.” 

Nota-se que a questão do art. 852 do Código Civil incomoda a doutrina 

especializada em arbitragem, que ainda não se debruçou de forma profunda sobre o 

tema. Verifica-se a existência de uma corrente favorável à extensão do critério de 

arbitrabilidade, mas sem defendê-la de forma intransigente. 

 

                                            
149 Conferir LIMA, 2010, p. 55. Esse tema será retomado nesse capítulo de forma mais profunda. 
150 Art. 851. É admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios entre pessoas que 
podem contratar. 
Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de direito pessoal de família e 
de outras que não tenham caráter estritamente patrimonial. 
Art. 853. Admite-se nos contratos a cláusula compromissória, para resolver divergências mediante 
juízo arbitral, na forma estabelecida em lei especial. 
151 Art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/42): A lei 
posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou 
quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. 
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E também não se conhece, na prática judiciária, decisão que tenha 

enfrentado o tema diretamente. E a sua adoção irrestrita também traria alguns 

problemas. Afinal, como ficaria a arbitragem? Um critério mais amplo e liberal para o 

compromisso arbitral e outro mais restrito para o pacto feito pelas partes antes da 

ocorrência do litígio? Realmente, não seria interessante para o sistema jurídico, pois 

este busca uniformidade e coerência. 

Não há dúvida que reconhecer que o art. 852 do Código Civil alterou o direito 

brasileiro e internalizou, ao menos para o compromisso arbitral, o critério amplo da 

patrimonialidade em lugar do critério geral da disponibilidade do direito previsto na 

Lei 9.307/96, é um argumento que certamente fortalece a tese a favor da arbitragem 

em matéria tributária. Mas esse dispositivo, por si só, não resolve tudo, pois, ainda 

assim, será necessária a edição de lei específica instituindo a arbitragem como 

forma de resolução de conflitos em matéria tributária, bem como de lei prevendo que 

a decisão arbitral favorável ao sujeito passivo é hipótese autônoma de extinção do 

crédito tributário. 152 Ou seja, o Poder Público, para tratar de matéria tributária, não 

poderá se valer simplesmente do art. 852 do Código Civil e firmar compromisso 

arbitral com o particular. Se assim o fizer, certamente será anulado por ilegalidade, 

pois, como se verá mais a frente, a Lei 9.307/96 não se aplica a essa situação. 

 Assim, é necessário analisar a questão também em termos práticos e reais. 

Afinal, o argumento apoiado no art. 852 do Código Civil ainda está sem amparo 

doutrinário e jurisprudencial forte o suficiente para legitimá-lo. E em matéria 

tributária, segurança jurídica é sempre necessária. O tema da arbitragem tributária, 

por si só, já possui suas dificuldades e resistências para vingar soberanamente no 

direito brasileiro. Criar uma nova forma de solucionar conflitos tributários depende de 

uma argumentação suficientemente sólida para dar segurança e ganhar a confiança 

do Estado e dos contribuintes. 

Se a arbitragem tributária depender de um argumento que sequer a doutrina 

especializada se debruçou com profundidade, ela terá muita dificuldade em ser 

aceita e discutida seriamente no Brasil. Por isso, entendemos que, no atual estágio 

da discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o art. 852 do Código Civil, ainda não 

se deve apoiar e apostar todas as fichas nesse dispositivo legal como o argumento 

para legitimar a arbitragem no direito tributário brasileiro. 

                                            
152 Esse tema será objeto de análise mais profunda no capítulo 5 desse trabalho. 
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O que importa é reconhecer que a doutrina nacional e estrangeira reconhece 

que direitos patrimoniais indisponíveis podem ser objeto de arbitragem e que 

legislações de países estrangeiros que exercem grande influência na criação do 

direito brasileiro alteraram seu critério de arbitrabilidade para ampliá-lo, legitimando, 

assim, a possibilidade de se discutir, de forma séria, a possibilidade de se criar, por 

meio de legislação adequada, a arbitragem tributária no Brasil. Esses, sim, são 

argumentos robustos capazes de justificar inovações legislativas no sentido proposto 

nesse trabalho e que serão analisados neste capítulo. 

Voltando ao tema desse tópico, deve-se dizer que Portugal também já adotou 

o critério da disponibilidade até pouco tempo atrás. No caso, a lei portuguesa de 

arbitragem voluntária (Lei nº 31, de 1986) foi alterada em 2011 pela Lei nº 63, sendo 

que até aquela data vigorava nas terras lusitanas o critério da disponibilidade 153, tal 

qual o sistema brasileiro de 1996. 

Até em razão da lei brasileira, adota-se a noção comum de que a arbitragem 

é cabível para a resolução de litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. 

Mas essa vinculação não é obrigatória. 

Para Antônio Sampaio Caramelo, este é um critério de difícil aplicação porque 

nem sempre é fácil determinar se certa relação jurídica é disponível ou não. Essa 

crítica também é feita por André Vasconcelos Roque, que indica que a 

disponibilidade, mesmo sendo um dos critérios mais utilizados pelas legislações 

para determinar quais são as matérias passíveis de arbitragem, é objeto de diversas 

definições pela doutrina 154, motivo pelo qual entende que “a arbitrabilidade constitui 

uma questão abstrata, delicada, mal delimitada”, o que acaba por elevar o número 

de matérias sensíveis 155 ou parcialmente inarbitráveis em razão da dúvida sobre a 

                                            
153 LAV/86: “1 - Desde que por lei especial não esteja submetido exclusivamente a tribunal judicial ou 
a arbitragem necessária, qualquer litígio que não respeite a direitos indisponíveis pode ser cometido 
pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros.  
2 - A convenção de arbitragem pode ter por objecto um litígio actual, ainda que se encontre afecto a 
tribunal judicial (compromisso arbitral), ou litígios eventuais emergentes de uma determinada relação 
jurídica contratual ou extracontratual (cláusula compromissória).  
3 - As partes podem acordar em considerar abrangidas no conceito de litígio, para além das questões 
de natureza contenciosa em sentido estrito, quaisquer outras, designadamente as relacionadas com a 
necessidade de precisar, completar, actualizar ou mesmo rever os contractos ou as relações jurídicas 
que estão na origem da convenção de arbitragem.” 
4 - O Estado e outras pessoas colectivas de direito público podem celebrar convenções de 
arbitragem, se para tanto forem autorizados por lei especial ou se elas tiverem por objecto litígios 
respeitantes a relações de direito privado. 
154 Sobre os diversos conceitos de disponibilidade de direito, vide LIMA, 2010, p. 50-55. 
155 Entre as matérias sensíveis podemos citar as questões envolvendo o direito do trabalho, do 
consumidor, do direito administrativo e, lógico, do direito tributário. 
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possibilidade de sua admissão ao juízo arbitral (ROQUE, 2012, p. 306). Isso sem 

contar as diversas conceituações dada pela doutrina e jurisprudência 156 ao tema, 

como enumera André Vasconcelos Roque: 

 
Mais difícil estabelecer um conceito para direitos disponíveis, que por vezes 
são tratados como um sinônimo para direitos patrimoniais, ou são 
considerados como aqueles que podem ser objeto de transação, ou são 
tidos como aqueles que podem ser livremente alienados ou negociados, ou 
como aqueles direitos que não precisam ser livremente alienados ou 
negociados, ou como aqueles direitos que não precisam ser 
obrigatoriamente exercidos pelo titular ou, por fim, direitos em que não há 
proibição a que se espontaneamente reconheça não ter razão sem o 
recurso à jurisdição. (ROQUE, 2012, p. 305) 

 

E frente a essa situação, levanta-se a seguinte indagação: qual a espécie de 

disponibilidade que é relevante para se possibilitar a arbitragem: a absoluta ou 

relativa? Afinal, há graus de disponibilidade.  

Caso se exija a disponibilidade absoluta, a arbitrabilidade seria 

excessivamente restringida, pois há direitos que, “embora não sejam extinguíveis 

por vontade do seu titular, em todas e quaisquer circunstâncias” possuem conteúdo 

patrimonial, motivo pelo qual não há justificativa para retirá-los do âmbito da 

arbitragem (CARAMELO, 2006). 157 

Contudo, para o referido autor português, admitir uma concepção fraca ou 

relativa de disponibilidade pode levar para a arbitragem direitos que são 

indisponíveis na maioria das circunstâncias, mas que, por possuírem, em tese, uma 

possibilidade restrita de renúncia em alguma parcela, seriam possíveis de ser 

submetidos à arbitragem. 158  

O fato é que, por meio da disponibilidade ou indisponibilidade relativa, uma 

pessoa pode dispor do direito ou do bem apenas por certa forma ou em certas 

circunstâncias ou, ainda, a favor de certas pessoas. E Antônio Sampaio Caramelo, 

citando Patrice Level, menciona que, além dos direitos totalmente e definitivamente 

indisponíveis (em matéria de estado e capacidade) e dos direitos parcialmente 

                                            
156 A jurisprudência do STJ será analisada no próximo capítulo, ao falarmos da arbitragem com a 
Administração Pública. 
157 “Com efeito, como facilmente se compreende, se os “direitos disponíveis” referidos no art. 1º, nº 1, 
da LAV, deverem ser entendidos no sentido de disponibilidade forte atrás explicado, teremos de 
concluir que ficará muito significativamente restringido o campo de arbitrabilidade, sem que se vejam 
razões poderosas de política legislativa para que isso aconteça (antes pelo contrário, como penso 
demonstrar nesse texto).” (CARAMELO, 2006) 
158 Nesse ponto, o autor ilustra com alguns exemplos de direito de família para concluir que não seria 
aceitável a arbitragem em matérias relativas ao estado civil das pessoas. 
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disponíveis (direitos nascidos do direito patrimonial da família), há os “direitos que se 

tornaram disponíveis, isto é, que são indisponíveis no estado de direito eventual e 

disponíveis no estado de direito constituído e actual”, como é o caso, por exemplo, 

de alguns direitos em matéria de direito do trabalho ou de arrendamento 

regulamentado (CARAMELO, 2010, p. 141). 

Enfim, as dificuldades inerentes à concepção de disponibilidade do direito 

levaram o referido autor a concluir que esse critério não é adequado para demarcar 

o campo da arbitrabilidade. Acertadamente, o autor reconhece que mesmo nos 

ordenamentos jurídicos que adotam o critério da disponibilidade do direito, a 

determinação dos litígios que podem ser resolvidos pela arbitragem acaba por 

utilizar, em boa medida, o critério da patrimonialidade da pretensão. 

 

3.2.4 O subcritério da transigibilidade 
 

Segundo Bernardo Lima (2010, p. 50-51), algumas legislações, como da 

Argentina, Bélgica, Colômbia e Uruguai, adotaram como critério da arbitrabilidade o 

da transigibilidade, isto é, a possibilidade de se submeter um litígio à arbitragem em 

razão do poder das partes de transigirem sobre o direito em debate. Por outro lado, 

em algumas legislações que adotam o critério da disponibilidade 159, é frequente 

encontrar posições doutrinárias que “recorrem à indagação sobre a possibilidade ou 

impossibilidade de se celebrar transacção sobre o direito em causa, como meio 

indirecto (ou subcritério) de determinação da sua disponibilidade.” (CARAMELO, 

2006). 

Esse subcritério é criticado pela doutrina portuguesa tendo em vista que é 

errônea a equiparação entre disponibilidade do direito e sua transigibilidade. 160 Essa 

equiparação, como anota Antônio Sampaio Caramelo com apoio em texto tradicional 

da doutrina portuguesa escrito por Raúl Ventura em 1986 161, está apoiada em um 

entendimento equivocado de que o julgamento por um tribunal arbitral de um litígio 

poderia afetar a disponibilidade do direito, compreensão esta decorrente de uma 
                                            
159 Bernardo Lima (2010, p. 50) exemplifica com as leis do Brasil, da Costa Rica, da França, do Peru, 
entre outras. 
160 Conferir ROQUE, 2012, p. 305; VENTURA, 1986, p. 321. 
161  O texto de Raúl Ventura é bastante citado pelos autores portugueses que escrevem sobre 
arbitragem. A respeito do tema em estudo, o referido professor assim disse: “pessoalmente nutro 
dúvidas sobre este requisito de arbitrabilidade, porque não descubro ligação necessária entre a 
influência da vontade das partes sobre as vicissitudes de uma relação jurídica e a influência da 
vontade das partes para a determinação dos juízes dos seus litígios.” (VENTURA, 1986, p. 321) 
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concepção ultrapassada puramente contratual da arbitragem. 162 Se a arbitragem é 

uma modalidade de jurisdição, não é possível conceber a convenção de arbitragem 

como algo de semelhante à transação, “na qual as partes, por si ou através de 

mandatários que para o efeito designam, põem termo a um litígio que as divide 

através de abandonos ou concessões recíprocas.” (CARAMELO, 2006). 

Ana Perestrelo de Oliveira, com apoio em outros autores portugueses, 

consigna que “não há qualquer necessidade (lógica ou ontológica) de este instituto 

andar ligado ao carácter disponível dos direitos controvertidos” (OLIVEIRA, 2007, p. 

70), especialmente se for vedado ao árbitro o uso da equidade. As partes, ao 

adotarem a arbitragem, “não estão a exercer qualquer poder de disposição sobre a 

situação controvertida” (OLIVEIRA, 2007, p. 70), uma vez que o árbitro sempre será 

um julgador que não substitui as partes, sendo seu papel o de “apurar os efectivos 

contornos de uma situação que as partes vêem diferentemente” (OLIVEIRA, 2007, p. 

71) e definir o conflito. Conclui a citada autora que se o árbitro, tal qual o juiz 

integrante do Poder Judiciário, exerce atividade jurisdicional, “resta concluir que o 

critério da disponibilidade do direito não decorre da natureza jurídica dessa 

atividade.” (OLIVEIRA, 2007, p. 71). 163  

Por sua vez, Edoardo Ricci, ao comentar o modelo alemão vinculado à 

patrimonialidade, diz que “no âmbito patrimonial, portanto, também as matérias 

indisponíveis podem ser decididas por árbitros: a disponibilidade do objeto da lide 

constitui pressuposto apenas nas matérias não patrimoniais.” (RICCI, 2007, p. 404) 

 Nesse estudo, o italiano Edoardo Ricci consigna três afirmativas: primeiro, 

que a disponibilidade do objeto da lide não é pressuposto necessário da arbitragem, 

considerando o tema sob o perfil lógico, mas explicado apenas sob o ponto de vista 

histórico e de oportunidade; em segundo lugar, pautado em uma visão política, a 

disponibilidade como critério repousaria em uma visão autoritária de Estado e menos 

                                            
162 A posição de Antônio Sampaio Caramelo, apoiado em Raúl Ventura, alinha-se ao entendimento 
majoritário da doutrina brasileira a respeito da natureza jurídica da arbitragem: “Na verdade, a 
arbitragem não tem uma natureza puramente contratual, sendo antes uma instituição de feição mista: 
tem uma fonte contratual, na medida em que se funda no reconhecimento da autonomia privada (é 
por convenção das partes que se atribui aos árbitros o poder de resolver um litígio), mas tem um 
carácter substancialmente jurisdicional, porque a função dos árbitros consiste em julgar um litígio e a 
sua decisão se reveste de obrigatoriedade e força executiva idênticas às que têm as sentenças dos 
tribunais estaduais.” (CARAMELO, 2006). 
163 Ana Perestrelo de Oliveira atualizou sua obra em 2015, sendo que tais ideias foram mantidas. 
Sobre o tema vide também GOUVEIA, 2014, p. 137-138. 
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liberal; e por fim, já há modelos jurídicos que começam a adotar o critério alemão. 

(RICCI, 2007, p. 404). 

Como bem exemplifica Carlos Alberto de Salles, deve-se ter cuidado com a 

armadilha argumentativa de se retirar da afirmação de que a arbitragem é cabível 

para solucionar direitos patrimoniais disponíveis a conclusão de que as 

controvérsias relativas a direitos indisponíveis deverão obrigatoriamente ser 

dirimidas junto ao Poder Judiciário. Segundo o referido autor, a “indisponibilidade 

não esvazia, por si mesma, o poder das partes interessadas transacionarem, por 

exemplo, como ocorre em relação a alimentos, guarda ou visita de filhos.” 164 

 Realmente, o poder de transigir ou transacionar está condicionado ao poder 

de disposição do direito em debate, mas na arbitragem isso não está em jogo, 

motivo pela qual é bastante pertinente o questionamento feito por Antônio Sampaio 

Caramelo no seguinte sentido: 

 
Compreende-se que um requisito da admissibilidade de transacção seja a 
possibilidade de as partes poderem dispor dos direitos em causa, 
renunciando a eles. Mas na arbitragem não se trata disso (transigir, por si 
ou através de mandatários), mas sim de determinar quem serão os juízes 
que irão dirimir um litígio, respeitando e fazendo valer, se for caso disso, o 
direito ou direitos indisponíveis que porventura estejam em causa. Sendo 
assim, por que razão se há-de exigir a disponibilidade ou a transigibilidade 
dos direitos que são objecto do litígio, para que os mesmos possam ser 
submetidos a árbitros? Nenhuma razão válida existe, a meu ver, para tanto. 
(CARAMELO, 2006) 

 

Tal ideia também está exposta no texto do referido autor publicado em 2010, 

que reconhece ser um equívoco equiparar a convenção de arbitragem aos atos ou 

negócios autocompositivos, tais como renúncia, desistência, confissão e transação 

(CARAMELO, 2010, p. 142). Ele reafirma nos dois textos estudados que o critério da 

disponibilidade, antes eleito pela LAV portuguesa, não é capaz de justificar o 

alargamento do domínio da arbitrabilidade que o legislador criou em leis especiais, 

ilustrando, para tanto, com alterações realizadas no campo da propriedade 

intelectual 165 e da concorrência. 166 

                                            
164 SALLES, 2011, p. 297. 
165  Se se aplicar aqui o critério da disponibilidade de direito, dificilmente se poderá afirmar ser 
disponível o poder de decisão que tem o Estado (ou o ente público dotado de competência específica 
para esse efeito) de conceder ou recusar o registo de uma patente ou de promover (através do 
Ministério Público) a declaração da sua nulidade ou anulação, por não verificação dos pressupostos 
legais que regulavam a sua atribuição. No entanto, ultrapassando estes impedimentos, o novo Código 
Português de Propriedade Industrial (de 2003), veio dispor, no n.° 1 do seu art. 48.°: “Sem prejuízo da 
possibilidade de recurso a outros mecanismos extra-judiciais de resolução de litígios, pode ser 



	109 

 Bernardo Lima também busca afastar o equívoco comum de conferir 

identidade à disponibilidade do direito e a possibilidade deste ser objeto de uma 

transação. Transigibilidade e disponibilidade não são sinônimos. É possível 

transacionar sobre determinado direito ou bem que, a princípio, é indisponível. A 

transação é modalidade de negócio jurídico 167, passível de aplicação envolvendo 

direitos patrimoniais e não obrigatoriamente disponíveis. 168  

Uma advertência, contudo, é levantada por Antônio Sampaio Caramelo 

(2006): apesar de criticar o critério da disponibilidade e defender que “o critério da 

natureza patrimonial da pretensão pode e deve” substitui-lo com grandes vantagens, 

isso não quer dizer que todos os conflitos de natureza patrimonial possam ou devam 

ser submetidos à arbitragem. Razões de política legislativa ou outros interesses 

podem justificar a exclusão de certas matérias do campo da arbitragem, reservando-

lhes a apreciação apenas ao Poder Judiciário.  

Como exemplo, pode-se citar os conflitos trabalhistas tradicionais, no qual, 

em regra e a priori, predomina uma relação de certa forma desequilibrada entre 

empregador e empregado 169, ou mesmo as principais questões falimentares. 170 

                                                                                                                                        
constituído tribunal arbitral para o julgamento de todas as questões susceptíveis de recurso judicial”. 
E o n.° 2 deste artigo acrescenta: “exceptuam-se do disposto no número anterior os casos em que 
existam contra-interessados, salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral”. (CARAMELO, 2006) 
166 “As relações entre a arbitragem e o direito europeu da concorrência tornaram-se ainda mais 
estreitas (encerrando-se definitivamente o período de “recíproca indiferença” que durante muito 
tempo caracterizou essas relações e passando estas a ser de mútua cooperação) a partir da reforma 
de que aquele direito foi objecto pelo Regulamento (CE) n.° 1/2003 do Conselho de 16 de Dezembro 
de 2002, que entrou em vigor em 1 de Maio de 2004, e dos demais instrumentos normativos que 
deram corpo a esta reforma. A partir desta Reforma, aos árbitros passou a ser reconhecida, sem mais 
dúvidas ou reservas, competência para aplicarem, não só a título incidental (o que, durante longo 
tempo, se entendeu ser o único poder que aqui se lhes reconhecia) mas também a título principal, 
todas as regras e princípios do direito europeu da concorrência que os tribunais estaduais também 
aplicam. É de salientar que esta competência alargada dos árbitros inclui, à semelhança do que 
passou a ser permitido aos tribunais estaduais, o poder de conceder isenções ao abrigo do art. 81, § 
3, do Tratado da União, o que até então constituía competência exclusiva da Comissão da União 
Europeia.” (CARAMELO, 2006) 
167 Vide art. 840 do Código Civil: É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 
concessões mútuas. 
168 Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação. 
169 “Os conflitos colectivos de trabalho são um domínio que, tradicionalmente, não só entre nós mas 
também noutros países, como a França e a Itália, se entende dever ser reservado aos tribunais 
estaduais. O Prof. Raúl Ventura justificava tal opção como o facto de os tribunais estaduais serem 
mais capazes de proporcionar aos trabalhadores subordinados (vistos como o contraente mais débil) 
uma tutela adequada. Em minha opinião, se esta ideia pode fazer sentido em relação à generalidade 
dos trabalhadores subordinados, já é muito contestável que o mesmo se possa dizer de um executivo 
altamente qualificado e bem remunerado que entra em litígio com a empresa sua empregadora. Por 
que razão vedar então o recurso à arbitragem relativamente à totalidade dos litígios individuais de 
trabalho? Seja como for, trata-se de uma opção de política legislativa, não resolúvel à luz de um 
critério geral (conceitual) de arbitrabilidade.” (CARAMELO, 2006) 
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Essas questões também se fazem presente no Brasil, como ilustra recente decisão 

do TST 171 e a doutrina brasileira. 172 

 

 

 
                                                                                                                                        
170 “Cumpre, porém, realçar que, se é certo que a declaração de falência (ou insolvência) cria zonas 
de inarbitrabilidade fundamentadas nos objectivos específicos desse processo de execução colectiva, 
daí não resulta que todas as questões relacionadas com a falência sejam inarbitráveis. A 
arbitrabilidade do litígio resultará unicamente da natureza específica da ligação entre a questão a 
decidir e o processo de falência. Nesta ordem de ideias, é evidente que o decretamento da falência 
não pode ser proferido por árbitros, pois que ele põe em causa todos os credores e não apenas os 
que são partes da convenção de arbitragem. O mesmo se pode dizer dos litígios (de natureza 
processual) que digam respeito à tramitação própria do processo de falência. Diferente será, contudo, 
a situação dos litígios de direito material cujo desfecho condiciona apenas a procedência do crédito 
reclamado por um ou mais credores do insolvente (crédito esse que será pago pro rata, de acordo 
com as possibilidades da massa insolvente), ou que digam respeito à eventual separação da massa 
de bens que se conclua não pertencerem àquela. Tais litígios são generalizadamente entendidos 
como arbitráveis.” (CARAMELO, 2006). 
171 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. CÂMARA DE ARBITRAGEM. 
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ARBITRAGEM NO 
ÂMBITO DAS RELAÇÕES DE EMPREGO 1. Controvérsia estabelecida nos autos de ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em que se busca impor a pessoa jurídica de 
direito privado obrigação de abster-se de promover a arbitragem de conflitos no âmbito das relações 
de emprego. 2. Acórdão proferido por Turma do TST que, a despeito de prover parcialmente recurso 
de revista interposto pelo Parquet, chancela a atividade de arbitragem em relação ao período 
posterior à dissolução dos contratos de trabalho, desde que respeitada a livre manifestação de 
vontade do ex-empregado e garantido o acesso irrestrito ao Poder Judiciário. Adoção de 
entendimento em que se sustenta a disponibilidade relativa dos direitos individuais trabalhistas, após 
a extinção do vínculo empregatício. 3. Seja sob a ótica do artigo 114, §§ 1º e 2º, da Constituição 
Federal, seja à luz do artigo 1º da Lei nº 9.307/1996, o instituto da arbitragem não se aplica como 
forma de solução de conflitos individuais trabalhistas. Mesmo no tocante às prestações decorrentes 
do contrato de trabalho passíveis de transação ou renúncia, a manifestação de vontade do 
empregado, individualmente considerado, há que ser apreciada com naturais reservas, e deve 
necessariamente submeter-se ao crivo da Justiça do Trabalho ou à tutela sindical, mediante a 
celebração de válida negociação coletiva. Inteligência dos artigos 7º, XXVI, e 114, caput, I, da 
Constituição Federal. 4. Em regra, a hipossuficiência econômica ínsita à condição de empregado 
interfere no livre arbítrio individual. Daí a necessidade de intervenção estatal ou, por expressa 
autorização constitucional, da entidade de classe representativa da categoria profissional, como meio 
de evitar o desvirtuamento dos preceitos legais e constitucionais que regem o Direito Individual do 
Trabalho. Artigo 9º da CLT. 5. O princípio tuitivo do empregado, um dos pilares do Direito do 
Trabalho, inviabiliza qualquer tentativa de promover-se a arbitragem, nos moldes em que estatuído 
pela Lei nº 9.307/1996, no âmbito do Direito Individual do Trabalho. Proteção que se estende, 
inclusive, ao período pós-contratual, abrangidas a homologação da rescisão, a percepção de verbas 
daí decorrentes e até eventual celebração de acordo com vistas à quitação do extinto contrato de 
trabalho. A premência da percepção das verbas rescisórias, de natureza alimentar, em momento de 
particular fragilidade do ex-empregado, frequentemente sujeito à insegurança do desemprego, com 
maior razão afasta a possibilidade de adoção da via arbitral como meio de solução de conflitos 
individuais trabalhistas, ante o maior comprometimento da vontade do trabalhador diante de tal 
panorama. 6. A intermediação de pessoa jurídica de direito privado - "câmara de arbitragem" - quer 
na solução de conflitos, quer na homologação de acordos envolvendo direitos individuais trabalhistas, 
não se compatibiliza com o modelo de intervencionismo estatal norteador das relações de emprego 
no Brasil. 7. Embargos do Ministério Público do Trabalho de que se conhece, por divergência 
jurisprudencial, e a que se dá provimento. (E-ED-RR - 25900-67.2008.5.03.0075, Relator Ministro: 
João Oreste Dalazen, Data de Julgamento: 16/04/2015, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 22/05/2015) 
172 Vide BERALDO, 2014, p. 92-95; 127-134; CARMONA, 2009, p. 39-44; 54. 
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3.3 O avanço da arbitragem nas matérias sensíveis 
 

 A importância desse estudo feito por Antônio Sampaio Caramelo decorre não 

só das questões por ele tratadas como por ter prenunciado uma mudança legislativa 

ocorrida posteriormente em Portugal. E, como visto, a lei de 2011 passou a adotar 

justamente o critério defendido por Antônio Sampaio Caramelo 173, qual seja, o da 

patrimonialidade, além de também conjugá-lo com o da transigibilidade, tal qual o 

modelo alemão, de forma a permitir, em algumas situações, a possibilidade de se 

submeter conflitos envolvendo alguns direitos da personalidade que são passíveis 

de serem transacionados. 174 

 Ainda que cada Estado, dentro de sua própria avaliação política e econômica, 

decida quais as matérias podem ou não ser solucionadas pela arbitragem 175 e 

                                            
173 “Em jeito de conclusão, por todas as razões que deixei explanadas, penso que se a actual lei 
sobre a arbitragem voluntária vier a ser, como se espera, objecto de uma profunda reforma, deverá o 
critério da arbitrabilidade dos litígios que consta do n.° 1 do seu artigo 1.° (“respeitar o litígio a direitos 
disponíveis”) ser substituído pelo da patrimonialidade da pretensão. Não podendo uma lei sobre 
arbitragem voluntária deixar de conter um critério geral de arbitrabilidade, deverá passar a ser este o 
aí consagrado, nada impedindo, porém, antes parecendo aconselhável (foi esse o caminho trilhado 
noutros ordenamentos jurídicos, como atrás mencionei) que outras leis, em atenção a específicas e 
ponderosas razões de política legislativa, vedem a sujeição de determinadas matérias à arbitragem, 
não obstante terem natureza patrimonial, e igualmente que leis especiais permitam que a este meio 
de resolução de litígios sejam submetidas controvérsias respeitantes a pretensões de natureza não-
patrimonial (não obstante, como acima referi, ter alguma dificuldade em encontrar exemplos 
adequados à materialização desta última possibilidade), se existirem bons motivos para tanto.” 
(CARAMELO, 2006). O texto de 2010 defende a mesma ideia. 
174 Sobre o caráter patrimonial do modo de exercício de alguns direitos da personalidade, vide os 
acórdãos do STJ a seguir indicados, com destaque para os seguintes trechos: “(...) 2. Conquanto o 
nome civil se consista em direito de personalidade - absoluto, obrigatório, indisponível, exclusivo, 
imprescritível, inalienável, incessível, inexpropriável, irrenunciável e intransmissível -, a legislação 
nacional admite o destaque de parcela desse direito para fins de transação e disposição, tal qual se 
dá na sua registrabilidade enquanto marca, desde que autorizada de forma expressa e delimitada”; e 
“8. A cessão de marca é instrumento apto a transferir os direitos de propriedade da marca 
transacionada, legitimando o cessionário ao uso, fruição, disposição e reivindicação e, por 
consequência, a opor-se, ainda que preventivamente, à pretensão de registro por terceiro, inclusive o 
próprio cedente.” (REsp 1532206/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 13/10/2015). 
“(...) 5. O dano moral é resultado de lesão aos direitos da personalidade, isto é, à honra, à imagem, à 
integridade física, ao nome, à liberdade de pensamento, entre outros. Trata-se de direitos 
indisponíveis, isto é, intransmissíveis e inalienáveis. 6. É certo que essa intransmissibilidade é 
relativa, pois o impedimento é de que o titular abra mão de seu direito em caráter permanente ou 
total. Porém, pode ceder seu exercício (não sua titularidade) em caráter parcial e transitório. 
Entretanto, ainda nessa situação, é o próprio titular que, por ato próprio, pode fazer a cessão. 7. 
Assim, não poderia a esposa do recorrido, por ato próprio, renunciar ao direito de o marido exigir 
reparação pelos danos à honra por ele experimentados. (REsp 669.914/DF, Rel. Ministro RAÚL 
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 04/04/2014) 
175 Segundo Antônio Sampaio Caramelo (2010, p. 131), citando Redfern and Hunter, “a arbitragem é 
um processo privado com consequências públicas”, motivo pelo qual alguns tipos de conflitos são 
reservados para a atuação privativa do Poder Judiciário. E Karim Youssef, também citado Redfern 
and Hunter, menciona que “each State may decide, in accordance with its own economic and social 
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mesmo se reconhecendo que muitas vezes as questões que estão excluídas do 

campo da arbitragem possuem grande vínculo com os fundamentos da organização 

social e econômica do Estado (CARAMELO, 2010, p. 131), o fato é que a doutrina 

vem reconhecendo que o campo de arbitrabilidade vem crescendo com o passar dos 

tempos 176, não obstante a arbitrabilidade envolvendo interesses públicos ou direitos 

que tangenciam as áreas do público e do privado seja mais exigente. Muitas vezes 

ela não está prevista na lei geral de arbitragem 177. O próprio Antônio Sampaio 

Caramelo reconhece ser essa uma tendência atual: 

 
Quaisquer que sejam os métodos utilizados para determinar os litígios que 
podem ser submetidos a arbitragens e aqueles em que tal é vedado, o que 
na generalidade do Estado se verifica é que essa linha divisória tem vindo a 
deslocar-se, com grande nitidez, no sentido do alargamento das categorias 
de controvérsias que podem ser resolvidas por árbitros. Na verdade, o 
princípio do favor arbitrandum domina, cada vez mais, a nível mundial, a 
determinação da arbitrabilidade dos litígios, o que não impede que, aqui ou 
ali, se registrem recuos relativamente a essa tendência geral, do que 
constitui exemplo o supramencionado projecto do Fairness Arbitration Act 
pendente no Congresso norte-americano. (CARAMELO, 2010, p. 133) 178 

                                                                                                                                        
policy, which matters may be settled by arbitration and which may not.” (YOUSSEF, 2009, p. 48, nota 
6). 
176 Conferir YOUSSEF, 2009, 47-67, cujo texto assim inicia: “In recent years, the scope of rights to 
arbitration has grown to such an extent that, the concept of arbitrability (or its mirror image, 
inarbitrability) as central as it may be to arbitration theory, has virtually died in real arbitral life.” (p. 47). 
Com foco mais para a experiência da arbitragem internacional, o autor reconhece que “arbitrability 
seems to be the least of a modern practitioner’s problem;” (p. 47). Em outro trecho, o referido autor 
menciona que “expansive approaches to arbitrability are most evolved in common law jurisdictions, 
but the liberal trend is also clearly noticeable in many civil law States. It has accelerated, in recent 
years, to reach emerging jurisdictions, and in some cases, to ultimately extend to domestic 
arbitrations, as is the case in the U.S.” (p. 52). E ainda: “while some authors have warned that an 
absolute freedom to arbitrate may undermine State sovereignty, the evolution of legal systems to 
expand the definition os arbitrable claims did not slow down. On the contrary, the trend in favour of 
arbitrability has recently taken a nem dimension, with the inception of what can be termed ‘universal 
arbitrability’.(…) The international policy in favour of arbitration has also contributed to the 
simplification of decisions on arbitrability. In doubt, arbitrability prevails over inarbitrability.” 
(YOUSSEF, 2009, p. 55-56). 
177 Vide YOUSSEF, 2009, p. 52: “The marginalisation of public policy, the growing trust in international 
arbitration and assimilation of arbitrations to judges have allowed the domain of arbitration to extend to 
areas of economic activity involving significant public interest. These include antitrust, intellectual 
property, consumer and securities disputes. However, the arbitrability of mixed or public rigths is not 
given. They may not be under the applicable law. Areas of special difficulties exist.” 
178  O Fairness Arbitration Act ainda não foi convertido em lei. Para mais detalhes do projeto 
apresentado ao Senado americano em 2015 pelo Senador Al Franken, vide 
http://www.franken.senate.gov/files/documents/150429AFABillText.pdf , acesso em 12 de junho de 
2016. 
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A doutrina estrangeira, assim, reconhece que o conceito de arbitrabilidade é 

dinâmico e que a arbitragem, historicamente, tem evoluído para alcançar outras 

áreas que tradicionalmente entendia-se como vedada a sua utilização. 179 

Essa percepção de que a inarbitrabilidade vem enfraquecendo e há estímulo 

à arbitragem no mundo afora, a ponto de alcançar matérias sensíveis, tais como o 

direito administrativo, tributário, societário e da personalidade (propriedade 

intelectual) também é anotada por parcela da doutrina brasileira 180. Primeiramente, 

há várias alterações nas legislações estrangeiras no sentido de rever os critérios 

clássicos de arbitrabilidade de forma a expandir o uso desse MASC. 181 De outro 

lado, nas palavras de Bernardo Lima “a arbitrabilidade de litígios envolvendo direitos 

indisponíveis tem ganhado força notável”, sendo tema atual nos debates 

internacionais a rediscussão dos eventuais impedimentos de adoção da arbitragem 

para solucionar os diversos tipos de conflito. (LIMA, 2010, p. 67). 

Enfim, como bem conclui Antônio Sampaio Caramelo (2006), deve-se 

abandonar “a desconfiança quanto à capacidade e à vontade dos árbitros de 

aplicarem normas de interesse e ordem pública e de fazerem valer direitos que a lei 

configura como indisponíveis.” 182 Afinal, o julgamento de uma causa por um tribunal 

arbitral em nada afeta o conteúdo do direito em debate, de forma que ainda é atual a 

advertência feita por Raúl Ventura em 1986: 

 
A intenção da lei, ao colocar a disponibilidade do direito como requisito 
da convenção de arbitragem, é ligar esta à possibilidade de o 
interessado manifestar a sua vontade quanto às vicissitudes desse 

                                            
179  Vide OLIVEIRA, 2015, p. 13, que anota a “atual tendência para a perspectivação da 
inarbitrabilidade como ‘vestígio do passado’”. Conferir também YOUSSEF, 2009, p. 67. 
180 Vide LIMA, 2010, p. 66-101; BERALDO, 2014, p. 15-18. 
181 O exemplo mais comentado na doutrina decorre do direito alemão, provavelmente por influência 
do direito suíço sobre arbitragem internacional. O direito alemão, por sua vez, influenciou o direito 
austríaco e o direito português. Merecem nota também as alterações na legislação italiana no que diz 
respeito à arbitragem em matéria societária. Vide LIMA, 2010, p. 67-74; BERALDO, 2014, p. 15-18. 
182 “Independentemente das insuficiências apontadas ao critério de disponibilidade do direito como 
definidor da arbitrabilidade dos litígios, parece-me que o recurso a tal critério para este efeito, à 
semelhança da utilização que, durante muito tempo, a jurisprudência francesa fez do critério da 
ligação do litígio com a ordem pública, assenta numa desconfiança (ainda que inconfessada) do 
Estado-legislador (quando é a lei que estabelece o critério da arbitrabilidade) ou dos tribunais 
estaduais (quando esse critério é definido por via jurisprudencial) relativamente à capacidade e/ou à 
vontade dos árbitros de respeitarem e fazerem respeitar normas ou princípios considerados como 
particularmente importantes e, por isso, como obrigatoriamente aplicáveis em quaisquer 
circunstâncias. Ora, é esta desconfiança que, a meu ver, não tem justificação. Os árbitros exercem a 
jurisdição e, tal como os juízes, têm o dever de aplicar normas imperativas, assim como o de fazer 
valer direitos indisponíveis. Se não o fizerem e, consequentemente, se a sua decisão ferir princípios 
ou valores que a ordem jurídica não possa consentir que sejam postos em causa, tal decisão poderá 
ser anulada pelos tribunais estaduais, com esse fundamento.” (CARAMELO, 2006). 
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direito. Não discuto agora se essa ligação é ou não justificada; talvez o 
legislador devesse ter mais confiança nos tribunais arbitrais (...), mas 
manifesta não a ter quando estabelece tal requisito. (VENTURA, 1986, 
p. 326) 

 

Uma outra conclusão importante dos estudos da doutrina portuguesa (e que 

vem sendo seguido por parcela da doutrina brasileira) é que a arbitragem não possui 

um critério único ou natural, tal como se parece crer. Além disso, esses critérios não 

se confundem. A advertência feita por Bernardo Lima merece destaque: 

 
Transigibilidade, disponibilidade, patrimonialidade, injuntividade da norma, 
ordem pública não são sinônimos. Cada uma dessas expressões possui, 
especialmente ao operador do Direito, um significado próprio e representam 
às discussões envolvendo arbitragem, especial importância. Confundi-las é 
comprar um bilhete para o equívoco. Compreendê-las é permitir o 
desenvolvimento de um raciocínio estruturado, apto à análise crítica das 
opções que faz o legislador, no intuito de condicionar o acesso à 
arbitragem. Exatamente porque esses critérios representam uma obstrução 
à arbitragem é que conhecer o seu conteúdo ultrapassa a relevância 
teórica, para definir os rumos do acesso à arbitragem mundo afora. (LIMA, 
2010, p. 52) 

 

Disponibilidade, por sua vez, “é uma qualidade de uma situação jurídica, que 

admite, por vontade do seu titular, a sua modificação ou extinção, em maior ou 

menor grau.” (LIMA, 2010, p. 52). É situação jurídica que pode ser modificada ou 

extinta por livre escolha do seu titular. São figuras distintas e que não estão 

vinculadas à arbitragem por um vínculo ontológico ou natural, mas, ao contrário, por 

opção do legislador. A síntese feita por Bernardo Lima deve mais uma vez ser 

destacada: 

 
Assim, as partes podem pôr fim a uma controvérsia, sem que seja 
necessário modificar ou extinguir as situações jurídicas postas em causa. 
Portanto, a transação é o veículo através do qual uma situação jurídica 
(disponível ou indisponível) poderá (ou não, no segundo caso) ser extinta ou 
modificada; o certo é que ela promoverá o efeito de pôr fim à controvérsia. A 
vedação da transigibilidade dos direitos indisponíveis é mera opção de 
política legislativa. Não é incompatível a transação com os direitos 
indisponíveis. Desde que, através dela, não disponham deles as partes, 
será possível utilizá-la para pôr fim à controvérsia. 
De fato, não é o melhor caminho vincular transigibilidade e arbitrabilidade, 
ainda que se deseje a ela impor obstáculos. (...). Transigível, portanto, é a 
matéria autorizada pela legislação a ser submetida à transação. (...). 
Disponível é a relação jurídica cujos efeitos podem ser determinados pelas 
partes, relacionada com a renunciabilidade de determinados bens jurídicos. 
Com isso, há que se considerar nem toda matéria indisponível será 
necessariamente intransigível, bem como, nem toda matéria intransigível 
será automaticamente indisponível. Essas condições variarão conforme 
cada ordenamento jurídico. Nota-se que o critério da transigibilidade possui 
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um espectro mais abrangente, podendo, ao gosto do legislador, adicionar 
ao rol das matérias transigíveis, inclusive, situações jurídicas indisponíveis. 
Equiparar transação (transigibilidade) à arbitragem (arbitrabilidade) é 
desconhecer o seu flagrante caráter jurisdicional; se é equivocado confundir 
a figura do árbitro com o juiz, é equívoco ainda mais grosseiro confundir os 
poderes do árbitro com os poderes das partes. (LIMA, 2010, p. 54-55) 

 

 As indagações levantadas por Bernardo Lima são instigantes e se amoldam à 

presente pesquisa: 

 
Disponíveis, indisponíveis, transigíveis, intransigíveis, patrimoniais, 
extrapatrimoniais. Antes de tudo, é preciso lembrar que todas essas 
expressões representam qualificações de direitos e, assim, merecem a 
devida atenção. Como se nota, as legislações ocidentais cuidaram de 
permitir o acesso à arbitragem, especialmente, às relações jurídicas de 
caráter negocial; entretanto, considerando que, cada vez mais, se reclama 
acesso aos direitos, o qual não tem sido garantido de modo satisfatório, na 
atividade desempenhada pelo Poder Judiciário, será que não estamos 
prestes a assistir uma alteração desse quadro? Por que, afinal, aos bens 
jurídicos de caráter disponível são ampliadas as opções de tutela e, 
contraditoriamente, aos bens jurídicos de caráter indisponível, se oferece 
apenas uma opção? Ainda há espaço para que a ingenuidade se dobre ao 
mito do Estado-juiz-provedor? (LIMA, 2010, p. 60) 

 

Cumpre também esclarecer que os estudos de Antônio Sampaio Caramelo 

não são direcionados ao direito administrativo e direito tributário como ele próprio 

expressamente reconhece em seu texto publicado em 2010. Primeiro, por não lhe 

serem áreas jurídicas familiares; e depois por não lhe parecer que: 

 
(...) não foi o recurso a critérios conceituais de arbitrabilidade que 
determinou o legislador português a elencar como litígios de direito 
administrativo susceptíveis de submissão à arbitragem aqueles que 
constam no art. 180º do actual Código de Processo dos Tribunais 
Administrativos e muito menos será com base num critério dessa natureza 
que poderá vir a admitir-se (quando o vier a ser) 183 a arbitrabilidade das 
controvérsias pertencentes ao do direito fiscal (CARAMELO, 2010, p. 134). 

 

 Independente disso, o que se nota é que a justificativa entre a vedação da 

submissão à arbitragem de direitos indisponíveis é histórica e política e não jurídica. 

O procedimento de solução de conflito não possui qualquer vinculação com o direito 

material, sendo impertinente e equivocado compreender o processo como algo 

conjugado ao direito material. A autonomia privada, premissa essencial da 

arbitragem, não importa em delegação de poderes, mas representa apenas a 

                                            
183 Ao tempo do texto escrito pelo autor português, o regime jurídico da arbitragem tributária não 
estava em vigor. 
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possibilidade ou faculdade das pessoas escolherem a forma pela qual elas querem 

que determinado litígio seja resolvido. 184  

 A convenção de arbitragem, mesmo sendo considerado um negócio jurídico 

processual, “não limita ontologicamente o objeto do litígio” (LIMA, 2010, p. 64). O 

árbitro, da mesma forma que o juiz, não está autorizado a promover a disposição do 

conteúdo da relação jurídica em debate, mas de analisar e decidir a controvérsia 

conforme o direito positivo. Esse poder advém da lei e a escolha do árbitro decorre 

simplesmente de suas qualidades técnicas e habilidades individuais. E não há 

espaço para tanta suspeita da qualidade das decisões arbitrais e da mitificação do 

exercício da jurisdição estatal. 

 Cumpre mencionar que a importância da descrição mais pormenorizada feita 

da doutrina sobre os critérios de arbitrabilidade objetiva é muito relevante para a 

presente pesquisa pois: (1) desmistifica e esclarece ser um equívoco vincular a 

arbitragem à disponibilidade do direito; (2) mostra que há campo para ampliação da 

arbitragem, especialmente com a adoção do critério da patrimonialidade; (3) e que 

não há empecilho jurídico para a adoção desse meio de solução de conflitos para 

situações que envolvem direitos indisponíveis que possuem conteúdo patrimonial e, 

por isso, podem ser objeto de transação. 

 Essas conclusões são importantes e relevantes para se aprofundar na 

discussão a respeito do cabimento e eventuais limites à arbitragem tributária.

 Mas antes de adentrar nessa questão, deve-se assinalar, ainda que de forma 

sintética, o atual estágio da discussão envolvendo a arbitragem e o poder público no 

cenário brasileiro e português. 

 

 

 

 

 

 

                                            
184 “O fundamento da convenção de arbitragem é o consenso de submeter o litígio a um corpo de 
julgadores técnicos e imparciais; no âmbito de resolução de grandes e complexas questões jurídicas 
(que envolvem, normalmente, grandes valores), buscar uma solução efetivamente justa (no sentido 
de que as partes litigantes reconheçam a sua consistência técnica, ainda que isto não seja suficiente 
para alcançar uma satisfação plena, dado que o perdedor nunca estará satisfeito) é garantir a 
subsistência do tribunal e do árbitro no mercado de arbitragem.” (LIMA, 2010, p. 65) 
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4 A ARBITRAGEM E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE SOBRE O 
DEBATE NO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. 
 

4.1 Ideias preliminares 
 

O direito administrativo vem passando por várias mutações, tendo seus 

institutos sofrido alterações relevantes bem como sido objeto de novas releituras 

pela doutrina. 185 O caminho à denominada Administração Pública participativa e 

consensual democrática, que recebe influxo direto do texto constitucional, envolve, 

para o tema pesquisado, uma questão relevante: a relação entre o Poder Público e o 

cidadão diante de uma nova concepção de interesse público e seus reflexos nas 

formas de solução de conflitos. 

 Apesar de ainda haver posição doutrinária conflitante ou contrária 186  à 

arbitragem envolvendo a Administração Pública, é certo que a corrente majoritária e 

a própria jurisprudência a admite, especialmente para decidir questões vinculadas a 

contratos administrativos. 187 Mas durante anos, senão décadas, o tema foi bastante 

conturbado, sendo certo que os tribunais estaduais divergiam sobre a matéria 188. 

A polêmica chegou ao ponto de se tentar proibir a arbitragem nos contratos 

celebrados com a Administração Pública. Quando da ocasião da reforma do 

Judiciário, que culminou na Emenda Constitucional nº 45/2004, tramitou a PEC nº 

96/1992, cujo art. 11 pretendia alterar o art. 98 da Constituição da República para 

prever que “ressalvadas as entidades de direito público, os interessados em resolver 

seus conflitos de interesse poderão valer-se de juízo arbitral, na forma da lei”. 
A mencionada proposta foi rejeitada no Senado Federal, mas tal proposta é 

suficiente para mostrar que não havia consenso na matéria. 189  

Dentro desse cenário, a arbitragem envolvendo o Poder Público passa a ser 

um tema relevante e atual, especialmente em razão da recente alteração da Lei 

9.307/96 pela Lei 13.129/2015 que contemplou, expressamente, a possibilidade de 

                                            
185 Conferir, entre outros, MOREIRA NETO, 2007; BINENBOJM, 2008; MOREIRA, 2010. 
186 Selma Lemes indica, por exemplo, a posição de Lúcia Valle Figueiredo (LEMES, 2007, p. 75). 
Paulo Osternack Amaral, por sua vez, menciona a posição de Celso Antônio Bandeira de Mello 
(2012, p. 56-57). 
187 Conferir LEMES, 2007, p. 78-79; AMARAL, 2012, p. 54-55; SALLES, 2011. 
188 Conferir texto de Carmen Tibúrcio (2010), no qual sintetiza e comenta diversas decisões de 
tribunais de justiça, algumas favoráveis à arbitragem, outras nem tanto. 
189 Nesse sentido, SCHIMIT, 2016, p. 14. 
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se utilizar a arbitragem como meio de solução de conflitos envolvendo direitos 

patrimoniais disponíveis da  Administração Pública. 

Uma análise um pouco mais detalhada da matéria, incluindo as decisões do 

TCU e do STJ e as previsões legais sobre a arbitragem nas relações com o Poder 

Público (incluindo estatais), seja no âmbito nacional, seja com referência ao 

ordenamento português, é importante para que possamos, depois, adentrar 

especificamente o estudo sobre a arbitragem no direito tributário. 

 
4.2 A arbitragem e sua utilização pela Administração Pública brasileira 
 

Selma Lemes (2007, p. 63-65) anota que a possibilidade de haver arbitragem 

nos contratos administrativos de obras e serviços públicos firmados pelo 

Administração Pública (direta ou indireta) e os particulares remonta a 1850, ano de 

publicação do Código Comercial. 

A referida autora anota na história brasileira alguns casos importantes cujos 

conflitos foram decididos em sede de arbitragem, sendo que, desses casos, poucos 

foram levados ao Poder Judiciário que, quando foi demandado, manteve os laudos 

arbitrais e reconheceu a validade da utilização da arbitragem. 

Selma Lemes também anota que os argumentos contrários à utilização da 

arbitragem pela Administração Pública não procedem. Primeiramente, ela anota a já 

citada confusão e equívoco entre igualar a capacidade de firmar compromisso com a 

de transacionar. Historicamente, ela anota que tal equívoco decorre do Decreto 

3.900, de 1867, cujo art. 4º dispunha que “podem fazer compromisso todos os que 

podem transigir”.  

Por meio desse dispositivo, a parte poderia firmar compromisso não em razão 

da sua capacidade de contratar, mas sim porque poderia transigir. Essa disposição 

vigorou até o Código Civil de 1916, que resgatou o vínculo da arbitragem com a 

capacidade de contratar 190 e, apenas supletivamente, se referiu à transação, mas 

vinculando-a ao objeto e não ao sujeito que firma o compromisso. 191 Os artigos 

1.037 e 1.048 desse código foram revogados pela Lei 9.307/96, que volta a vincular 

                                            
190 Vide art. 1.037 do CC/1916: “As pessoas capazes de contratar poderão, em qualquer tempo, 
louvar-se, mediante compromisso escrito, em árbitros, que lhes resolvam as pendências judiciais, ou 
extrajudiciais.” 
191 “Art. 1.048. Ao compromisso se aplicará, quanto possível, o disposto acerca da transação (arts. 
1.025 a 1.036).” 
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a arbitragem à possibilidade de a parte contratar, bem como ser utilizada como meio 

de resolução de conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis (critério da 

disponibilidade). 

 Selma Lemes (2007, p. 71) adverte que o equívoco na paridade entre 

transação e capacidade de firmar compromisso era salientado há cem anos por 

Mendes Pimentel. Apesar de ambos serem contratos, eles envolvem objetos 

completamente distintos: o primeiro diz respeito à possibilidade das partes 

submeterem determinado litígio à decisão por árbitros ao invés de optarem pela via 

judicial, ao passo que o segundo busca pôr fim a um litígio por meio de concessões 

mútuas. 

 Em razão dessa confusão, a corrente contrária ao uso da arbitragem pelo 

Estado passou a argumentar que a Fazenda Pública não poderia firmar 

compromisso e se submeter ao juízo arbitral, pois ela não podia transacionar, uma 

vez que estavam envolvidos direitos indisponíveis. 192 

 Já restou dito no capítulo anterior que há um equívoco em igualar esses 

pactos. Mesmo quem não pode transigir pode se comprometer, pois tal ato não 

importa disposição do direito, mas apenas o exercício da faculdade de exercer o 

direito de optar pela forma que o conflito será resolvido. 193  

Dessa forma, é correta a assertiva de que “quando a Administração Pública 

se submete à arbitragem não está transigindo com o interesse público.” (LEMES, 

2007, p. 73) 194 

 Essa opinião também é seguida por Paulo Osternack Amaral (2012, p. 57), 

para quem o contrato de concessão (comum e o de parceria público-privada), 

apesar de envolver serviços ou obras públicas essenciais à sociedade, “não significa 

a abdicação, transferência ou transação acerca desses serviços” nem indica que a 

                                            
192 Questões “fora da órbita negocial”, como menciona Selma Lemes (2007, p. 72). 
193 Selma Lemes (2007, p. 71-72), citando Mendes Pimentel, assim assevera: “Como se vê, todo o 
raciocínio está preso a assimilação entre a transação e o compromisso de arbitramento; a inferência 
consiste em sujeitar o segundo dos institutos às regras que disciplinam o primeiro (...) são, 
evidentemente institutos inamalgamáveis, na essência, na forma e nos efeitos. A transação ultima a 
contenda; (...) O compromisso afirma e mantém o litígio para que o árbitro o dirima. É da essência da 
primeira ser um contrato comutativo. É da natureza do segundo nada cederem as partes nas suas 
pretensões. Naquela dá-se renúncia de direito, cada parte entende alienar uma porção do objeto da 
transação para conservar incontestado o restante. Neste (compromisso) só se pactua a derrogação 
da ordem legal das jurisdições para se submeter à decisão arbitral todo o objeto do litígio.” 
194 A referida autora, citando Pontes de Miranda, consigna que “quem se compromete não transige, 
porque exige o julgamento sem nada conceder. Por isso mesmo, poderes para transigir não 
envolvem poderes para assinar compromisso; nem poderes para assinar compromisso implicam os 
de transigir.” (LEMES, 2007, p. 73) 
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“Administração estará abrindo mão de alguma posição jurídica ou dispondo do 

interesse público.” Trata-se, como já dito várias vezes neste trabalho, de apenas a 

“submissão a uma via diversa do Poder Judiciário (no caso, a via arbitral) de um 

litígio que ostente as características da patrimonialidade e disponibilidade”. 

 Já se disse no capítulo anterior que o termo “direito disponível” não é claro e é 

de difícil compreensão. Como bem sintetiza Eduardo Damião Gonçalves (2008, p. 

177-178), doutrinariamente há inúmeras tentativas de definir o que sejam “direitos 

disponíveis” que, contudo, não oferecem uma solução satisfatória. Para o referido 

autor, é decepcionante a resposta à indagação a respeito de quais direitos são 

disponíveis, pois esse termo não possui uma verdadeira definição. 

 Doutrinariamente, temos diversas variações desse termo. Carlos Alberto 

Carmona (2009, p. 38), Selma Lemes (2007, p. 124-125), Eros Grau (2000, p. 20) e 

Leonardo Beraldo (2015, p. 12), por exemplo, vinculam o conceito de direito 

disponível à possibilidade de livre alienação ou negociação, posto estarem 

desembaraçados e ter o alienante plena capacidade jurídica para tanto. Por outro 

lado, conforme anota Eduardo Damião Gonçalves (2008, p. 179), 195 a noção de 

transação também é muito utilizada pela doutrina nacional e estrangeira para definir 

a disponibilidade. O referido autor indica também definições mais abrangentes do 

conceito de disponibilidade e que vão além da transação, como, por exemplo, a 

renúncia ao direito. 

 Por fim, Eduardo Talamini apresenta uma proposta diversa por deixar de 

relacionar a disponibilidade ao direito material e vincular esse critério ao direito 

processual. Para ele, disponibilidade, para fins de arbitrabilidade, tem vinculação 

com a possibilidade de as partes resolverem diretamente (por si sós) a questão 

litigiosa, sem serem obrigados a recorrer ao Poder Judiciário (TALAMINI, 2004, p. 

14-16). Essa última corrente não possui qualquer relação com renúncia, alienação 

ou transação relativa ao direito material ou bem objeto da controvérsia. 196 

                                            
195 Cumpre esclarecer que Eduardo Damião Gonçalves (2008, p. 179) reconhece o equívoco em se 
identificar a transação com a possibilidade de se submeter determinada questão à arbitragem. 
196 “Como se disse, cabe a arbitragem sempre que a matéria envolvida possa ser resolvida pelas 
próprias partes, independentemente de ingresso em Juízo. Se o conflito entre o particular e a 
Administração Pública é eminentemente patrimonial e se ele versa sobre matéria que poderia ser 
solucionada diretamente entre as partes, sem que se fizesse necessária a intervenção jurisdicional, 
então a arbitragem é cabível. Se o conflito pode ser dirimido pelas próprias partes, não faria sentido 
que não pudesse também ser composto mediante juízo arbitral sob o pálio das garantias do devido 
processo. Esse é o significado da regra do art. 1o da Lei 9.307/1996, quando alude ao cabimento da 
arbitragem “para dirimir direitos patrimoniais disponíveis”. (TALAMINI, 2004, p. 14). 
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 A jurisprudência do STJ também não possui um conceito único para os 

direitos disponíveis. Ao contrário, em três precedentes distintos e relevantes do STJ, 

cada um adotou uma corrente teórica para definir o conceito de direito disponível e, 

assim, validar a arbitragem. 

Inicialmente, no REsp 904.813 197, julgado em 2011, a 3ª Turma entendeu 

que a controvérsia em discussão era de “caráter eminentemente patrimonial e 

disponível, tanto assim que as partes poderiam tê-la solucionado diretamente, sem 

intervenção tanto da jurisdição estatal, como do juízo arbitral,” motivo pela qual a 

arbitragem era legítima.  

Por sua vez, no MS 11.308 198, julgado pela 1ª Seção em 2008, o relator, Min. 

Luiz Fux, conduziu seu voto no sentido de admitir a arbitragem com a sociedade de 

economia mista pois “tratar de direitos disponíveis, ou seja, de direitos patrimoniais, 

significa valer-se da possibilidade de transferi-los a terceiros, porquanto alienáveis”. 

E por fim, no REsp 612.439/RS 199 e REsp 606.345/RS 200, ambos julgados 

pela 2ª Turma e relatados pelo Ministro João Otávio Noronha (as partes são as 

mesmas e a matéria de fundo idem), este entendeu que, por estarem em discussão 

os contratos celebrados por empresa estatal que versavam sobre atividade 

econômica em sentido estrito, os direitos e as obrigações deles decorrentes eram 

“transacionáveis, disponíveis e, portanto, sujeitos à arbitragem.” Frente a esse 

panorama, a crítica feita por Eduardo Damião Gonçalves é pertinente: 

 
O número de significados diferentes para a noção de “disponibilidade” 
impressiona. Do acima exposto, o mínimo que se pode dizer é que o 
conceito de direitos disponíveis é passível de receber tantos significados 
quantos forem os doutrinadores chamados para a tarefa de definir esse 
conceito. E que os magistrados se valem indiscriminadamente de diferentes 
definições para estabelecer a disponibilidade dos direitos em disputa. 
Percebe-se, assim, que o conceito de “disponibilidade” está longe de ser 
unívoco. (GONÇALVES, 2008, p. 183) 

 

Apesar dessa confusão conceitual, que foi indicada há anos por Antônio 

Sampaio Caramelo 201, Eduardo Damião Gonçalves (2008, p. 184) reconhece que as 

                                            
197 REsp 904.813/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 
28/02/2012. 
198 MS 11.308/DF, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/04/2008, DJe 19/05/2008. 
199 REsp 612.439/RS, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 25/10/2005, 
DJ 14/09/2006, p. 299. 
200  REsp 606.345/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 
17/05/2007, DJ 08/06/2007, p. 240. 
201 Vide as críticas no capítulo 3 dessa pesquisa. 
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decisões, por fundamentos distintos, chegam ao mesmo lugar: reconhecem a 

validade da arbitragem para apreciar questões envolvendo direito administrativo, 

direito societário e contratos abrangendo sociedades de economia mista. 

Enfim, seja qual for o conceito dado ao referido termo, de acordo com a 

corrente doutrinária majoritária, a Administração Pública poderá utilizá-la para 

resolver conflitos vinculados a contratos administrativos. 

 Outra argumentação contrária ao uso da arbitragem envolve a tormentosa 

relação entre arbitragem e a indisponibilidade de direitos e do interesse público. Eros 

Roberto Grau (2000, p. 15) alerta para o “erro, muito comum, de relacionar a 

indisponibilidade de direitos a tudo quanto se puder associar, ainda que 

ligeiramente, à Administração.” E acentua: 

 
... a doutrina tem tropeçado em injustificada confusão entre indisponibilidade 
do interesse público e disponibilidade de direitos patrimoniais. Uns e outros 
não se confundem. (GRAU, 2000, p. 18) 

 

 Sobre essa questão, Eros Grau lembra a clássica distinção entre interesse 

público primário e secundário. Apenas o primeiro é indisponível, uma vez que 

representa o interesse geral da sociedade, sendo que o segundo seria o interesse 

da administração ou fazendário, que não se confunde com o interesse público. Esse 

entendimento doutrinário, já tradicional, foi plenamente assimilado pela 

jurisprudência do STJ, como ilustra o trecho da ementa do acórdão no REsp 

1.356.260/SC 202, a seguir transcrita: 

 
3. É imprescindível ponderar, também, a distinção entre interesse público 
primário e secundário. Este é meramente o interesse patrimonial da 
administração pública, que deve ser tutelado, mas não sobrepujando o 
interesse público primário, que é a razão de ser do Estado e sintetiza-se na 
promoção do bem-estar social. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de 
Mello: "O Estado, concebido que é para a realização de interesses públicos 
(situação, pois, inteiramente diversa da dos particulares), só poderá 
defender seus próprios interesses privados quando, sobre não se chocarem 
com os interesses públicos propriamente ditos, coincidam com a realização 
deles." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrativo. 19ª edição. Editora Malheiros. São Paulo, 2005, pág. 66.) 

 

Muitas vezes, para se realizar o interesse público, o interesse fazendário não 

prevalecerá. O interesse público, como lembra Carlos Alberto de Salles (2011, p. 
                                            
202 REsp 1356260/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 
19/02/2013. Vide também REsp 786.328/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
18/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 168 e LEMES, 2007, p. 130-134. 



	123 

128-129), deve ser sempre contextualizado, ou seja, “adequadamente verificado 

com a consideração dos objetivos contextuais, previstos no ordenamento jurídico e 

aos quais determinada ação administrativa está relacionada.” 

O interesse público pode ser atingido e realizado, muitas vezes, por diversas 

formas lícitas e viáveis. E para realizar tal interesse público primário, a 

Administração Pública pode realizar diversos atos, entre os quais a disposição de 

certos bens e direitos patrimoniais. Enfim, como conclui Carlos Alberto de Salles: 

 
Com isso, é possível, mesmo sem dispor do ‘interesse público’, negociar 
quanto à maneira de atingi-lo em um determinado contexto. A prática de 
negociação pela Administração não é por si mesma ilegal. Eventual 
ilegalidade estaria no fato de essa negociação chegar a soluções 
meramente consensuais contrárias aqueles objetivos orientadores da ação 
administrativa. (SALLES, 2011, p. 129-130) 

 

 Partindo de um conceito de direitos disponíveis atrelado ao poder de aliená-

los, Eros Grau entende que “não há qualquer correlação entre disponibilidade ou 

indisponibilidade de direitos patrimoniais e disponibilidade ou indisponibilidade do 

interesse público.” (GRAU, 2000, p. 20) 203 Assim, não há dúvida que a arbitragem, 

por si só, não afeta qualquer interesse público primário. O legislador pode até vedar 

o seu uso pela Administração Pública. Tal fato será uma opção do legislador, 

pautado em um juízo de discricionariedade ou mesmo em razão de uma infeliz 

desconfiança com o juízo arbitral. 

 Em conclusão, não há uma justificativa natural ou ontológica para vedar o seu 

uso pelo Poder Público. 

 A legislação ordinária federal admite, há muitos anos, a possibilidade de se 

utilizar a arbitragem para a resolução de conflitos que envolvem determinados 

contratos administrativos. A título de exemplo, basta lembrar: 

 
• Art. 23-A, da Lei 8.987/95 (Lei Geral de Concessões) 204,  

• Art. 11, III, da Lei 11.079/04 (Lei de Parcerias Público-Privadas – PPP) 205,  

                                            
203 Veremos mais adiante, ainda nesse capítulo, que as ideias de Eros Grau foram extremamente 
relevantes para a 1ª Seção do STJ entender viável o uso de arbitragem por sociedade de economia 
mista (MS 11.308). 
204 Art. 23-A. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para 
resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. (Incluído 
pela Lei nº 11.196, de 2005) 
205  Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta do contrato, indicará expressamente a 
submissão da licitação às normas desta Lei e observará, no que couber, os §§ 3o e 4o do art. 15, os 
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• Arts. 20 206 e 43, X, 207 da Lei 9.478/97 (Lei do Petróleo);  

• Art. 29, XVIII, da Lei 12.351/2010 208 (Lei do pré-sal);  

• Art. 93, XV, da Lei 9.472/97 (Lei da ANATEL); 209,  

• Art. 4º, § 6º, da Lei 10.848/2004 (Lei sobre comercialização de energia); 210 

• Art. 35, XVI, da Lei 10.233/2001 (Lei da ANTT); 211 

• Art. 1º, § 8º, da Lei 8.693/1993 (transporte ferroviário); 212 

• Arts. 37, § 1º 213 e 62, § 1º 214 da Lei 12.815/2013 (Lei dos portos); 

 

Também merece lembrança a Lei Mineira de Arbitragem (Lei Estadual nº 

19.477/2011), 215  que reconhece ao Estado de Minas Gerais, aos órgãos e às 

entidades das administrações estaduais direta e indireta a possibilidade de 

                                                                                                                                        
arts. 18, 19 e 21 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever: (…) III – o 
emprego dos mecanismos privados de resolução de disputas, inclusive a arbitragem, a ser realizada 
no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996, para 
dirimir conflitos decorrentes ou relacionados ao contrato. 
206 Art. 20. O regimento interno da ANP disporá sobre os procedimentos a serem adotados para a 
solução de conflitos entre agentes econômicos, e entre estes e usuários e consumidores, com ênfase 
na conciliação e no arbitramento. 
207 Art. 43. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta 
vencedora e terá como cláusulas essenciais: (...) X - as regras sobre solução de controvérsias, 
relacionadas com o contrato e sua execução, inclusive a conciliação e a arbitragem internacional; 
208 Art. 29.  São cláusulas essenciais do contrato de partilha de produção: (...) XVIII - as regras sobre 
solução de controvérsias, que poderão prever conciliação e arbitragem; 
209 Art. 93. O contrato de concessão indicará: (...) XV - o foro e o modo para solução extrajudicial das 
divergências contratuais. 
210  Art. 4º, § 6o: As empresas públicas e as sociedades de economia mista, suas subsidiárias ou 
controladas, titulares de concessão, permissão e autorização, ficam autorizadas a integrar a CCEE e 
a aderir ao mecanismo e à convenção de arbitragem previstos no § 5o deste artigo. 
211 Art. 35. O contrato de concessão deverá refletir fielmente as condições do edital e da proposta 
vencedora e terá como cláusulas essenciais, ressalvado o disposto em legislação específica, as 
relativas a: (...)XVI – regras sobre solução de controvérsias relacionadas com o contrato e sua 
execução, inclusive a conciliação e a arbitragem; 
212 Art. 1º, § 8º: § 8º Nos aditivos a contratos de crédito externo constará, obrigatoriamente, cláusula 
excluindo a jurisdição de tribunais estrangeiros, admitida apenas a submissão de eventuais dúvidas e 
controvérsias delas decorrentes à justiça brasileira ou a arbitragem, nos termos do art. 11 do Decreto-
Lei nº 1.312, de 15 de fevereiro de 1974. 
213 Art. 37.  Deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão de obra, comissão paritária 
para solucionar litígios decorrentes da aplicação do disposto nos arts. 32, 33 e 35. § 1º Em caso de 
impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas finais. 
214 Art. 62.  O inadimplemento, pelas concessionárias, arrendatárias, autorizatárias e operadoras 
portuárias no recolhimento de tarifas portuárias e outras obrigações financeiras perante a 
administração do porto e a Antaq, assim declarado em decisão final, impossibilita a inadimplente de 
celebrar ou prorrogar contratos de concessão e arrendamento, bem como obter novas autorizações. 
§ 1º. Para dirimir litígios relativos aos débitos a que se refere o caput, poderá ser utilizada a 
arbitragem, nos termos da Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
215 Art. 1°. O juízo arbitral, instituído pela Lei Federal n°9.307, de 23 de setembro de 1996, para a 
solução de litígio em que o Estado seja parte, será efetivado conforme os procedimentos 
estabelecidos nesta Lei. 
Art. 2°. O Estado e os órgãos e as entidades das administrações estaduais direta e indireta poderão 
optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos relativos a direito patrimonial 
disponível. 
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utilizarem a arbitragem regulada pela Lei 9.307/96 para a resolução de conflitos 

relativos a direito patrimonial disponível. 

 Por fim, a própria Lei 9.307/96 foi alterada pela Lei 13.129, de 27/05/2015 

para determinar, de forma expressa, a possibilidade de a administração pública 

direta e indireta utilizar a arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. 216 Tal lei justamente acolheu o entendimento majoritário da 

doutrina e da jurisprudência, a despeito das posições restritivas e reiteradas do TCU. 

Dessa forma, o antigo debate sobre a necessidade ou não de lei autorizativa da 

arbitragem 217  e a eventual não aplicação da Lei 9.307/96 aos contratos 

administrativos praticamente perdeu seu objeto. 

 Entretanto, adianta-se que essa alteração, apesar de pertinente e conferir 

alguma segurança à matéria e afastar um dos principais argumentos contrários ao 

seu uso, não elimina as possíveis discussões sobre sua aplicação, pois caso se 

adote um conceito muito restrito de direitos disponíveis, muitas matérias importantes 

ficarão fora do campo de arbitrabilidade. 

 

4.3 A jurisprudência do Tribunal de Contas da União 
 

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União ainda não é simpática à 

arbitragem nos contratos administrativos, sendo, prima facie, contrária ao seu uso 

abrangente 218  ou, ao menos, à utilização da Lei 9.307/96. Alerta-se que essas 

considerações são feitas levando em consideração o cenário legislativo antes da 

alteração da Lei 9.307/96 em 2015.  

Em várias decisões do TCU, a arbitragem foi vedada em razão da ausência 

de lei específica expressamente autorizando seu uso, 219 sendo ilustrativo disso o 

                                            
216 Art. 1º (...)  
§ 1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
§ 2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de 
convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.” 
“Art. 2º (...) § 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará 
o princípio da publicidade.” 
217 Sobre o tema vide SALLES, 2011, 237-243; LEMES, 2007, p. 95-116. 
218 Como bem sintetizou SCHMIDT, 2016, p. 19, “o esforço hermenêutico envidado pela doutrina, 
entretanto, não sensibilizou o Tribunal de Contas da União.” 
219 Segundo Carmen Tibúrcio (2010, p. 5-6), “na esfera administrativa, porém, o TCU tem se mantido 
firme no entendimento de que não é possível a participação da Administração em arbitragens sem lei 
autorizativa (decisão 286/935, decisão 763/946, decisão 188/957, decisão 394/958, acórdão 584/039, 
decisão 215/0410, acórdão 587/0311, acórdão 631/0312, acórdão 1271/0513, acórdão 537/0614 e 
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entendimento externado pelo Tribunal de Contas da União no nº Acórdão 2.573, de 

2012, no qual resta consignado que: 

 
(...) no âmbito do TCU, a previsão da arbitragem, de forma indiscriminada, 
em contratos firmados para a prestação de serviço público já foi apreciada e 
proibida (cf. Acórdão 584/2003 2ª Câmara e Acórdão 537/2006-2ª Câmara). 
Os contratos assim formulados estão sendo alterados por meio de aditivos. 

 

César Guimarães Pereira (2010, p. 132-134) entende, contudo, que não se 

pode tomar como consolidada uma determinada orientação sobre o tema no âmbito 

do TCU, especialmente porque, como já visto, há algumas leis que preveem 

expressamente a arbitragem como meio de resolução de conflitos vinculados a 

contratos administrativos, sendo exemplificativo o decidido pelo TCU em matéria de 

parcerias público-privadas (Acórdão 1.330/2007). 220 

Entretanto, ainda há uma resistência bem considerável do TCU em favor da 

arbitragem, sendo ilustrativa a decisão proferida em 2013 no Acórdão 2.145 

(Plenário, rel. Min. Benjamin Zymler). O caso envolvia a análise de um pedido de 

reexame feito pela Petrobrás contra o Acórdão 2.094/2009 (Plenário, rel. Min. José 

Jorge), no qual se debatia, entre outras questões, um entendimento bastante 

restritivo a respeito do cabimento da arbitragem junto à administração pública, 

mesmo indireta. Ao final, o TCU manteve grande parte da decisão, merecendo 

transcrição a parte a seguir destacada, extraída do voto do Ministro Benjamin 

Zymler, que ressalta-se, invocou, em 2013, um precedente de 1993 para legitimar a 

exigência de lei específica para validar o uso do juízo arbitral: 

 
28. Entretanto, de acordo com o princípio da legalidade a que está sujeita a 
administração pública, não vislumbro motivos para ser afastado os 
argumentos expendidos no bojo do TC 008.217/1993-9, quando o TCU, em 
sede de consulta formulada pelo então Ministro das Minas e Energia, 
manifestou-se no sentido que deve haver previsão legal para a aplicação do 
instituto da arbitragem em contratos administrativos (Decisão 286/1993-
Plenário). Isso porque, consoante o seguinte trecho do voto condutor do 
Acórdão 1099/2006-Plenário, “a Lei n.º 9.307/1996, que dispõe de modo 
geral sobre a arbitragem, não supre a necessária autorização legal 
específica para que possa ser adotado o juízo arbitral nos contratos 
celebrados”. (grifei). 
29. Esse parece ser também o entendimento do legislador que 
especificamente, de acordo com a natureza das avenças, permitiu, somente 
em determinas hipóteses, a instituição de cláusula arbitral em contratos 

                                                                                                                                        
acórdão 1099/061).” Nesse mesmo sentido, César Guimarães Pereira, ao analisar diversos acórdãos 
do TCU (PEREIRA, 2010, p. 132-133). 
220 Em sentido bem semelhante, verificar SALLES, 2011, p. 224-225. 
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administrativos. Assim, ocorre nos contratos de concessão de serviços 
públicos (art. 23-A da Lei 8.987/1995), de parceria público privada (art.11, 
inciso III da Lei 11.079/2004) e de transações, por parte de empresa estatal, 
de compra e venda de energia elétrica nos sistemas interligados (§ 4 do art. 
20 da Lei 10.433/2002). (BRASIL, TCU, 2013, p. 19) 

 

 E a conclusão do relator foi a seguinte: “ou seja, como regra geral, o 

compromisso arbitral não é cabível nos contratos administrativos, sendo as 

exceções objeto de específica disposição legal.” (BRASIL, TCU, 2013, p. 19) 

Importante asseverar que o TCU não desconsiderou as decisões do STJ 

proferidas em favor de sociedades de economia mista. Contudo, ao analisá-las, a 

Corte de Contas não as aplicou. O Plenário entendeu que é necessária uma análise 

do caso concreto para se definir o que pode ou não ser passível de arbitragem. E os 

exemplos dados pelo TCU para admitir a sua utilização são de grande parcimônia e 

atestam que a Corte, ainda hoje, possui uma visão restritiva e cautelosa frente a tal 

meio de resolução de conflitos. O voto do Ministro Benjamin Zymler, seguido pelos 

demais, ilustra o posicionamento atual da Corte: 

 
37. Desta feita, em que pese a jurisprudência do STJ não ter estabelecido 
limites para a utilização da cláusula arbitral – até porque a solução dos 
casos concretos não o exigiu – entende-se que a arbitragem somente deve 
ser utilizada em situações peculiares devidamente justificadas e de modo a 
se seguir a comprovada prática de mercado. 
 
38. Do relatório de fiscalização de que trata o presente TC, constam alguns 
exemplos de possível aplicabilidade pela Petrobras da cláusula arbitral. 
 

“Não se pode olvidar que, em contratações internacionais que 
sociedades de economia mista, por meio de suas subsidiárias 
estrangeiras, celebrem contratos com empresas também 
estrangeiras, a possibilidade de aplicação do juízo arbitral revela-
se necessária por garantir imparcialidade e neutralidade no 
direito internacional, tratando com isonomia ambos os lados.  
... 
A construção de plataformas encontra-se inserida no contexto de 
área-meio da Petrobras, pois o negócio da Estatal não é a construção 
naval em si. No entanto, revela-se razoável permitir a utilização de 
juízo arbitral na resolução de questões ou disputas técnicas 
tendo em vista tratar-se de assunto especializado.” (grifei)  

 
39. Essas considerações constantes do relatório baseiam-se no 
conhecimento geral de que determinadas questões técnicas e econômicas, 
por sua complexidade, demandam conhecimento especializado para sua 
solução. Trata-se de situações em que a instituição de cláusula arbitral pode 
propiciar maior segurança jurídica às partes contratantes e contribuir para a 
regular execução do objeto contratual. 
 
40. Esse entendimento, destaco, independe de se tratar a contratação de 
atividade fim ou não da empresa. Isto posto, entendo que a decisão 
impugnada deve ser alterada de forma que a utilização de cláusula arbitral 
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não seja restrita à atividade fim da empresa, devendo entretanto ser 
justificada técnica e economicamente e ser de acordo com a prática de 
mercado. (destaques no original) (BRASIL, TCU, 2013, p. 20-21) 

 

 De qualquer forma, mesmo que superada a questão da ausência de lei 

específica, nota-se uma interpretação pelo TCU bastante restritiva a respeito do 

conceito de direito disponível patrimonial. 

 O acórdão nº 2.573, de 2012, proferido pelo Pleno do TCU, ilustra essa 

posição. No caso, houve a análise de uma minuta de contrato de concessão da 

Rodovia 101/ES/BA, instrumento esse que figura como concedente a ANTT. 

 Tal minuta de contrato constante de edital publicado previa no item 35.1.1 que 

“as Partes obrigam-se a resolver por meio de arbitragem toda e qualquer 

controvérsia e/ou disputa entre as Partes oriunda ou relacionada ao Contrato e/ou a 

quaisquer contratos, documentos, anexos ou acordos a ele relacionados.” 

 Demasiadamente criticada pela doutrina, especialmente porque a legislação 

específica para concessões de serviços públicos (o que inclui serviços de 

exploração rodoviária) e a Lei 10.233/2001 preveem expressamente a possibilidade 

de utilização de mecanismos alternativos para a solução de controvérsias, tal 

decisão do TCU foi no sentido de que a arbitragem não poderia ser usada para 

discutir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 221  Do acórdão consta o 

seguinte trecho: 

 
2. Joana Paula Batista também defende idêntico entendimento (in 
Remuneração dos Serviços Públicos, Coleção Temas de Direito 
Administrativo, Malheiros Editores, 2005, fl. 117), in verbis: 
 

10. O ato administrativo de fixação das tarifas de serviços públicos é 
privativo da Administração Pública titular do serviço por atribuição 
legal ou constitucional. A sua natureza, outrora debatida pela 
doutrina, é regulamentar e não contratual em virtude de inexistir 
qualquer bilateralidade na fixação. 

 
3. Como da prestação do serviço público decorre a cobrança de tarifas 
públicas, Joana Paula Batista entende que, “em face da irrenunciabilidade 
do poder tarifário, a fixação de tarifas não poderá se submeter à arbitragem, 
forma alternativa de solução de disputas positivada pela Lei n. 9.307/1996”. 
(BRASIL, TCU, 2012) 

 
                                            
221 Consta no Acórdão 2.573/2012 do TCU: “Com fulcro no que dispõe o art. 1º da Lei 9.307/1996 e 
em que pese ser possível a aplicação da arbitragem, tão somente, aos aspectos regulamentares do 
contrato de concessão, tem-se por devido determinar à ANTT, haja vista o que dispõe o art. 24, inciso 
VII, da Lei 10.233/2001, que preveja expressamente, no Contrato de Concessão decorrente do Edital 
001/2011 BR 101/ES/BA, a inaplicabilidade da Arbitragem para resolução de divergências relativas às 
questões econômico-financeiras do contrato de concessão.” 
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 Tal decisão, estranhamente, busca amparo em acórdão proferido pela 1ª 

Seção do STJ no MS 11.308, antes citado, cuja vasta fundamentação é no sentido 

da possibilidade de utilização da arbitragem em litígios com a Administração Pública 

quando envolver direitos patrimoniais disponíveis. 222  De acordo com o TCU, a 

posição do STJ “ratifica, assim, o pressuposto de disponibilidade dos direitos 

patrimoniais do Estado, conquanto afirma: ‘é assente na doutrina e na jurisprudência 

que indisponível é o interesse público, e não o interesse da administração’”. E o TCU 

assim complementou: 

 
Pode-se concluir que a jurisprudência tem buscado resguardar o interesse 
público, indisponível por natureza. No caso específico de contratos de 
concessão de serviços públicos, as questões econômico-financeiras são de 
interesse público e, por conseguinte, são indisponíveis a juízo arbitral em 
litígios administrativos. (...) Portanto, é indelegável e irrenunciável a 
resolução das divergências decorrentes do contrato de concessão de 
serviço público quanto aos aspectos econômico-financeiros. (BRASIL, TCU, 
2012) 

 

 Nota-se, aqui, que o TCU lança mão de um raciocínio muito singelo e 

bastante criticável: vincular a indisponibilidade com a impossibilidade de utilizar a 

arbitragem. A indisponibilidade, tal qual adotada pelo TCU, é utilizada 

equivocadamente, conduzindo a uma extensão indevida. Como observa Carlos 

Alberto de Salles: 

 
É preciso insistir quanto à inexistência de uma regra de indisponibilidade 
material em relação aos bens públicos. A afirmada ‘indisponibilidade’ indica 
não mais que uma disponibilidade condicionada, consistente na existência 
de um vínculo de finalidade e a necessidade do ato de disposição observar 
a determinados requisitos, expressos na forma de um devido processo legal 
administrativo. 
(...) 
Em suma, a asserção “indisponibilidade”, tanto do interesse público, quanto 
dos bens públicos deve ser afastada como regra geral. Existe, isto sim, de 
um lado, um princípio de vinculação ao interesse público, e, de outro, uma 
disponibilidade condicionada dos bens públicos. 
 
Pode-se concluir, a respeito da matéria tratada neste subitem, que o regime 
de direito público não implica uma absoluta e generalizada indisponibilidade 
de bens e interesses. Ao contrário, relativamente aos bens, na maioria das 
vezes, há, isto sim, uma disponibilidade condicionada, nos sentido de dever-
se respeitar determinados requisitos de ordem material e processual. No 
que toca aos interesses, se bem entendida, a afirmada “indisponibilidade” 
não expressa mais que uma vinculação das ações administrativas a 
finalidades diversas. (SALLES, 2011, p. 294-295) 

 

                                            
222 Esse precedente será analisado no tópico seguinte (4.3). 
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Apesar do entendimento mais restritivo 223 do TCU, a jurisprudência do STJ e 

alguns julgados dos Tribunais Estaduais são bem favoráveis ao uso da arbitragem, 

inclusive para tratar de questões financeiras e econômicas, pois estas estariam 

enquadradas no conceito de direito disponível previsto na lei brasileira de 

arbitragem. E espera-se que a alteração preconizada pela Lei 13.129/2015 na Lei 

9.307/96, passando a expressamente admitir a utilização da arbitragem pela 

Administração Pública para resolver conflitos envolvendo direitos patrimoniais 

disponíveis, altere a jurisprudência do TCU. 

 

4.4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
 

O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes importantes reconhecendo 

a legitimidade de utilização da arbitragem para dirimir conflitos entre a Administração 

Pública e os particulares decorrentes de contratos administrativos, mesmo que o 

edital de licitação não a contemplasse.  

Um desses precedentes foi o REsp 904.813, julgado em 2011 e relatado pela 

Ministra Nancy Andrighi. 224 Por meio desse recurso, a Companhia Paranaense de 

Gás Natural – COMPAGÁS buscava a nulidade de compromisso arbitral firmado 

com o Consórcio Carioca Passarelli aduzindo, como argumentos principais, que a 

arbitragem não estava prevista no edital de licitação e a indisponibilidade do 

interesse público envolvido. 225 

Esses argumentos foram rechaçados por unanimidade pela 3ª Turma do STJ, 

que aduziu, “tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sentido de que 

não existe óbice legal na estipulação da arbitragem pelo poder público, notadamente 

pelas sociedades de economia mista”, sendo certo serem “válidas as cláusulas 

compromissórias previstas em editais convocatórios de licitação e contratos”. Além 

disso, a Turma entendeu que o “fato de não haver previsão da arbitragem no edital 

de licitação ou no contrato celebrado entre as partes não invalida o compromisso 

arbitral firmado posteriormente” e que “a previsão do juízo arbitral, em vez do foro da 
                                            
223  Não se sabe se esse entendimento restritivo também não encobre uma desconfiança ou 
insegurança no uso da arbitragem para tais matérias. Vide a crítica severa feita por FONTOURA, 
2014, p. 459-485 ao entendimento do TCU sobre a matéria em debate. 
224 REsp 904.813/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 
28/02/2012. 
225 Sobre o referido caso, vide SALLES, 2011, p. 234-235. Quando da edição do livro de Carlos 
Alberto Salles, o STJ anda não havia julgado o recurso especial, mas o referido autor comenta o 
acórdão do TJPR que julgou a apelação cível que foi mantido na íntegra pelo STJ. 
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sede da administração (jurisdição estatal), para a solução de determinada 

controvérsia, não vulnera o conteúdo ou as regras do certame”. Por fim, e ao 

contrário do TCU, o colegiado entendeu que discussão a respeito do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato “é de caráter eminentemente patrimonial e 

disponível, tanto assim que as partes poderiam tê-la solucionado diretamente, sem 

intervenção tanto da jurisdição estatal, como do juízo arbitral.” 

Outro precedente importante e bastante comentado pela doutrina é o MS 

11.308, julgado pela 1ª Seção do STJ em 2008. 

Esse mandado de segurança foi impetrado contra ato do Ministro de Estado 

da Ciência e Tecnologia que ratificou os termos da rescisão procedida pela 

Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – NUCLEP de contrato administrativo de 

arrendamento de área portuária firmado com a empresa TMC Multimodal de Coroa 

Grande S/A, bem como autorizou a NUCLEP a assumir totalmente o objeto do 

referido contrato de arrendamento, além de ocupar e utilizar o local e instalações 

necessárias à continuidade do referido contrato. Ocorre que esse pacto possuía 

cláusula expressa no sentido de que as partes, antes de ingressar em juízo, 

recorreriam à arbitragem prevista na Lei 9.307/96. 

Tal ato foi anulado e a segurança concedida. Mas nesse precedente há várias 

afirmações que merecem destaque. Primeiramente, o relator, Ministro Luiz Fux, cita 

entendimento acadêmico de Eros Grau 226 no sentido de evidenciar “o erro, muito 

comum, de relacionar a indisponibilidade de direitos a tudo quanto se puder 

associar, ainda que ligeiramente, à Administração,” de forma que “um pesquisador 

atento e diligente poderá facilmente verificar que não existe qualquer razão que 

inviabilize o uso dos tribunais arbitrais por agentes do Estado.” A decisão enfatizou 

também que “não só o uso da arbitragem não é defeso aos agentes da 

administração, como, antes é recomendável, posto que privilegia o interesse 

público.” Mas o STJ também reconheceu que “não é qualquer direito público 

sindicável na via arbitral, mas somente aqueles cognominados como ‘disponíveis’, 

porquanto de natureza contratual ou privada.” 227  

                                            
226 O título do referido texto é “Da Arbitrabilidade de Litígios Envolvendo Sociedades de Economia 
Mista e da Interpretação de Cláusula Compromissória", publicado na Revista de Direito Bancário do 
Mercado de Capitais e da Arbitragem, Editora Revista dos Tribunais, Ano 5, outubro - dezembro de 
2002. Esse mesmo autor publicou outro texto muito similar denominado “Arbitragem e contrato 
administrativo”, que foi publicado na Revista Trimestral de Direito Público nº 32, 2000, p. 14-20. 
227 O próprio Eros Grau possui esse entendimento: “De todo modo, ainda que não exista impedimento 
absoluto ao uso da arbitragem pela Administração, é natural que nem toda matéria possa ser 
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Nesse ponto, o Ministro Fux, ainda amparado no trabalho acadêmico de Eros 

Grau, que, por sua vez, cita entendimento de Castro Nunes, consigna que as 

relações “em que o Estado age como Poder Público, estão de seu excluídas, pois 

que, em linha de princípio, não podem ser transacionadas.” 228 

O STJ, no precedente citado, reconheceu que a Lei 9.307/96 permitiu a 

celebração de cláusulas nos contratos administrativos prevendo a cláusula 

compromissória. O requisito necessário para tanto era a questão estar vinculada a 

direitos disponíveis. Partindo dessa premissa, o Tribunal entendeu que a sociedade 

de economia mista, ao firmar compromisso contratual de submeter determinada 

questão de direitos disponíveis ao juízo arbitral, “não pode pretender exercer 

poderes de supremacia contratual previsto na Lei 8.666/93.” 

E indo mais adiante, o STJ reconheceu que “não se deve confundir os 

conceitos de indisponibilidade do interesse público e disponibilidade de direitos 

patrimoniais.” E que “é assente na doutrina e na jurisprudência que, indisponível, é o 

interesse público, e não o interesse da administração.” Nesse ponto, o Tribunal 

ressaltou a tradicional distinção entre interesse público primário e secundário. E o 

Ministro Fux, após novamente citar trechos do trabalho de Eros Grau, concluiu da 

seguinte forma: 

 
Nestes termos, resta afirmar que a arbitragem se presta a dirimir litígios 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis, o que não significa dizer 
disponibilidade do interesse público, pois não há qualquer relação entre 
disponibilidade ou indisponibilidade de direitos patrimoniais e disponibilidade 
ou indisponibilidade de interesse público. 
Assim, tratar de direitos disponíveis, ou seja, de direitos patrimoniais, 
significa valer-se da possibilidade de transferi-los a terceiros, porquanto 
alienáveis. Sob esse enfoque, saliente-se que dentre os diversos atos 
praticados pela Administração, para a realização do interesse público 
primário, destacam-se aqueles em que se dispõe de determinados direitos 
patrimoniais, pragmáticos, cuja disponibilidade, em nome do bem coletivo, 
justifica a convenção da cláusula de arbitragem em sede de contrato 
administrativo. (BRASIL, STJ, 2008) 

 

 Nota-se nesse precedente a equiparação criticada por parte da doutrina entre 

disponibilidade do direito com sua possibilidade de transferência ou alienação / 

transação. 

                                                                                                                                        
resolvida pelos juízos privados. A questão se transporta, então para a definição do que possa e do 
que não possa ser objeto de arbitragem.” (GRAU, 2000, p. 15). Esse trecho também é transcrito no 
voto do Min. Fux no MS 11.308. 
228 Nota-se a confusão entre arbitragem e transação, já mencionada neste trabalho. A obra de Castro 
Nunes é de 1960. 
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 E o voto do Ministro Fux (seguido pelos demais julgadores), ao elucidar a 

ausência de impedimento ou óbice ao uso da arbitragem pela Administração 

Pública, invoca mais uma vez argumento relevante para afastar os eventuais 

equívocos que muitas vezes tentam justificar a tese contrária à sua adoção: 

 
(...) 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, STJ, 2008) 

 

 E outro argumento usualmente utilizado pelo STJ e que ampara o uso da 

arbitragem pelo poder público é de que a escolha do juízo arbitral não importa em 

renúncia ao direito, “não se está abrindo mão do direito de obter do Judiciário a 

solução para a questão”, mas simples opção por um processo submetido ao devido 

processo legal (e passível, nesse ponto, de controle pelo Poder Judiciário) e pautado 

por parâmetros objetivos. Essa situação é similar quando a “solução é obtida 

diretamente pelas partes sem ingressar em Juízo - o que, reitere-se, é em regra 

possível também nas relações de direito público." 229 

 O STJ possui outras duas decisões envolvendo sociedade de economia mista 

que pactuou contratos na área de energia nos quais constavam cláusula de 

arbitragem para dirimir os eventuais conflitos. Nos REsp 612.439/RS e 606.345/RS, 

envolvendo a AES Uruguaiana Empreendimentos Ltda. e a Companhia Estadual de 

Energia Elétrica CEEE, sociedade de economia mista com sede no Estado do Rio 

Grande do Sul, e julgados respectivamente em 2005 e 2007, a 2ª Turma entendeu 

pela viabilidade de se aplicar a Lei 9.307/96 e adotar convenção arbitral em 

contratos firmados com empresa estatal que “versem sobre atividade econômica em 

sentido estrito – isto é, serviços públicos de natureza industrial ou atividade 

econômica de produção ou comercialização de bens, suscetíveis de produzir renda 

                                            
229  Nesse ponto, a decisão do Ministro Fux invoca o texto de Eduardo Talamini denominado 
“Cabimento de Arbitragem Envolvendo Sociedade de Economia Mista Dedicada à Distribuição de 
Gás”, publicado na Revista Brasileira de Arbitragem nº 4 - Outubro/Dezembro de 2004. 
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e lucro”, pois “os direitos e as obrigações deles decorrentes serão transacionáveis, 

disponíveis e, portanto, sujeitos à arbitragem”. 230 

 De outro lado, a 2ª Turma deixou expressamente destacado nesses 

precedentes que: 

 
(...) quando as atividades desenvolvidas pela empresa estatal decorram do 
poder de império da Administração Pública e, conseqüentemente, sua 
consecução esteja diretamente relacionada ao interesse público primário, 
estarão envolvidos direitos indisponíveis e, portanto, não-sujeitos à 
arbitragem. (BRASIL, STJ, 2005) 

 

Um alerta, contudo, merece ser destacado. As decisões do STJ disseram 

respeito a entidades integrantes da administração pública indireta (sociedade de 

economia mista), que devem seguir diversas regras idênticas à grande maioria das 

estabelecidas para as pessoas jurídicas de direito privado em geral. 231  

De qualquer forma, tais precedentes não se limitam ou se vinculam apenas à 

natureza dessas pessoas jurídicas (apesar de se reconhecer que se trata de 

questão relevante para o caso), mas à natureza da questão jurídica objeto da 

arbitragem, que deverá ser de direitos patrimoniais disponíveis. 232  Se nos 

precedentes de 2005 e 2007 a questão em debate era mais limitada (serviço público 

de natureza industrial ou atividade econômica de produção ou comercialização de 

bens), nos precedentes de 2008 e 2011 os objetos eram mais amplos 

(arrendamento de instalações portuárias e o reequilíbrio financeiro de contrato 

administrativo). 

Cumpre dizer que o Superior Tribunal de Justiça vem seguindo todos esses 

precedentes. Em dois casos mais recentes (um de 2014 e outro de 2016), os 

respectivos relatores aplicaram o art. 557 do CPC/1973 e negaram seguimento por 

meio de decisões monocráticas uma vez entenderem que os acórdãos recorridos 

estavam em consonância com o entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior, 
                                            
230 O relator dos dois casos foi o Ministro João Otávio Noronha, sendo que o voto proferido no REsp 
612.439 foi adotado e transcrito na íntegra como fundamento para o julgamento do REsp 606.345. 
231  As sociedades de economia mista encontram-se em situação de igualdade em relação às 
empresas privadas nas suas atividades mercantis e empresárias, conforme o artigo 173, § 1º, inciso 
II, da Constituição da República. Logo, não há qualquer restrição quanto à possibilidade de 
celebrarem convenções de arbitragem para solução de conflitos de interesses. Apesar de as 
sociedades de economia mista integrarem a Administração Pública Indireta, suas atividades estão 
disciplinadas, em grande parte, pela disciplina negocial das empresas privadas, como a 
penhorabilidade dos seus bens, aplicando-se-lhes o direito público apenas subsidiariamente, naquilo 
que não for incompatível com o seu regime privado, como o previsto no artigo 37 da Constituição da 
República. 
232 Nesse sentido, PEREIRA, 2010, p. 141-142. 
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representado pelos precedentes estudados nesse trabalho. Ao julgar o REsp 

1.363.028/MG 233, interposto pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), a 

Ministra Regina Helena Costa manteve acórdão proferido pelo TJMG 234  sob o 

fundamento de que “verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento 

consolidado nesta Corte, segundo o qual, em se tratando de direito disponível, a 

Administração Pública pode se submeter ao juízo arbitral.” No caso em debate, 

discutia-se a possibilidade de se utilizar a arbitragem para se proceder ao 

necessário reequilíbrio econômico financeiro. A contratada foi obrigada a ajuizar 

uma ação cominatória tendo em vista que o IGAM se recusou a assinar o 

compromisso arbitral. A sentença foi favorável à pretensão, decisão esta que foi 

mantida pelo Tribunal e pelo STJ. 

Por sua vez, o Ministro Benedito Gonçalves, ao apreciar o REsp nº 

1.251.647/PR 235, negou seguimento ao recurso da Copel Distribuição S/A para 

manter acórdão proferido pelo TRF da 4ª Região justamente porque a jurisprudência 

do STJ “já se manifestou no sentido de que é possível a submissão do Poder 

Público ao juízo arbitral, mormente quando se tratam de questões patrimoniais 

envolvendo sociedade de economia mista.” No caso, foi pactuado contrato de 

compra e venda de energia com cláusula compromissória e a matéria envolvia 

suposto inadimplemento. 

A jurisprudência construída pelo STJ se baseou não só em diversos estudos 

doutrinários favoráveis à arbitragem no Direito Público, mas também em precedente 

antigo do STF, denominado “Caso Lage”, julgado em 1973. 236 Nele foi proferido 

                                            
233 A decisão da relatora é de 27 de maio de 2016 e publicada em 03 de junho de 2016. 
234  A ementa do acórdão do TJMG é a seguinte: AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO - 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROMISSO ARBITRAL - 
INTERESSE PÚBLICO INDISPONÍVEL - JUÍZO ARBITRAL. - Os contratos administrativos regem-se 
pelas cláusulas e normas de direito público, nos quais se aplicam, supletivamente e em certos casos, 
os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições que regem o direito privado. - A 
Administração pode submeter-se a procedimento de arbitragem e é até recomendável que assim o 
faça, não para exame da legitimidade dos atos administrativos, mas o de suas consequências 
patrimoniais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.930972-2/002, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 
7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/02/2012, publicação da súmula em 02/03/2012) 
235 A decisão do relator é de 17 de fevereiro de 2014 e publicada em 24 de fevereiro de 2014. Sobre 
esse e outros casos, vide mais detalhes em SCHWIND, 2010, p. 216-224. 
236 INCORPORAÇÃO, BENS E DIREITOS DAS EMPRESAS ORGANIZAÇÃO LAGE E DO ESPÓLIO 
DE HENRIQUE LAGE. JUÍZO ARBITRAL. CLÁUSULA DE IRRECORRIBILIDADE. JUROS DA 
MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Legalidade do juízo arbitral, que o nosso direito sempre 
admitiu e consagrou, até mesmo nas causas contra a Fazenda. Precedente do Supremo Tribunal 
Federal. 2. Legitimidade da cláusula de irrecorribilidade de sentença arbitral, que não ofende a norma 
constitucional. (...) (AI 52181, Relator (a): Min. BILAC PINTO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 
14/11/1973, DJ 15-02-1974). Sobre o referido precedente vide, entre outros, LEMES, 2007, p.  
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laudo arbitral desfavorável à União e posteriormente a Procuradoria da Fazenda 

Nacional questionou a sua constitucionalidade, tendo perdido em todas as 

instâncias, inclusive no STF. 

Tal caso, contudo, tratava de uma questão muito específica, qual seja, a 

apuração de indenização pela expropriação de um patrimônio particular (bens e 

direitos das Organizações Lage). Não envolvia contrato administrativo nem o 

controle de legalidade de ato administrativo. 

Tal decisão não serve como precedente em favor da admissão genérica da 

arbitragem envolvendo a Administração. Entretanto, o Supremo Tribunal enfrentou 

pelo menos dois aspectos de grande relevância geral. 237  Primeiramente, ele 

reconheceu a constitucionalidade do Decreto-lei no ponto em que previu a 

arbitragem para a análise de uma questão de direito patrimonial disponível 

envolvendo o Estado. Nesse sentido, trata-se de precedente relevante para o exame 

da constitucionalidade de textos legais que expressamente preveem a arbitragem 

para a solução de conflitos envolvendo a Administração Pública. 

Realmente, nesse precedente, o processo arbitral amparava-se em uma 

específica autorização legislativa, veiculada por meio do Decreto-lei nº 9.521, de 

1946, que, entre outras providências, determinou que o valor da indenização seria 

fixado em arbitragem. Não se baseava em dispositivo legal genérico que admitia a 

estipulação de convenção arbitral.  

Em segundo lugar, a Corte reconheceu que não há inconstitucionalidade na 

vedação do Poder Público de recorrer ao Poder Judiciário para discutir o mérito da 

questão caso não concorde com o laudo arbitral. Ou seja, não há duplo grau de 

jurisdição em favor do Poder Público. 

 Constata-se facilmente que a jurisprudência do STJ é visivelmente mais 

favorável à arbitragem nos contratos administrativos do que o Tribunal de Contas da 

União. Mesmo superando-se o argumento da inexistência de lei específica que o 

TCU adotou em diversos casos no passado, para o STJ, a compreensão do que se 

enquadra no campo da arbitrabilidade é bem mais ampla quando comparado com a 

visão do TCU. 

 As decisões refratárias à arbitragem proferidas pelo TCU, no exercício da 

relevante função de controle de matérias tão sensíveis para o país, como os 

                                            
237 Sobre o “Caso Lage”, vide LEMES, 2007, p. 87- 89; SALLES, 2011, 227-230. 
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contratos e orçamentos públicos, podem ser fruto de suspeitas dessa Corte – muitas 

vezes pautadas em mero sentimento de desconfiança – quanto à adoção do instituto 

da arbitragem, como se as decisões sempre trouxessem elevados ônus ao Poder 

Público. Contudo, não há nada que desabone o seu uso e o que se verifica no 

momento é o seu incentivo. 

Espera-se que a alteração promovida pela Lei 13.129, de 2015, traga ainda 

mais força para a utilização desse relevante meio alternativo de resolução de conflito 

e que a arbitragem não seja afastada pela adoção de uma compreensão 

extremamente restritiva do conceito de direito disponível. 

 
4.5  Arbitragem e Administração Pública no ordenamento jurídico português: 
uma análise de sua evolução. 
 

A importância da arbitragem não se resume ao Brasil. Em Portugal, um dos 

objetivos do Programa do XIX Governo Constitucional (de 21 de junho de 2011 a 30 

de outubro de 2015) para a área da Justiça foi justamente a ampliação dos meios 

alternativos de resolução de conflitos, o que inclui a arbitragem, conforme de denota 

da declaração feita em setembro de 2015 pela Ministra da Justiça daquele país, ao 

efetuar o balanço dos quatro anos do último governo. 238  

A arbitragem no campo de Direito Público português é realidade existente há 

décadas 239 , sendo certo que o seu avanço vem sendo constante, merecendo 

destaque as alterações realizadas nos últimos cinco anos, cujas práticas podem, 

eventualmente, influenciar o direito brasileiro no futuro. Os tópicos a seguir têm 

como objeto descrever a evolução (principalmente legislativa) da arbitragem com a 

Administração Pública no ordenamento jurídico português para, ao final, 

apresentarmos algumas considerações. 

                                            
238 A Sra. Paula Teixeira da Costa, Ministra da Justiça de Portugal, consignou que “outra das matérias 
que mereceu a atenção do Governo na área da Justiça foi a do reforço dos meios complementares e 
alternativos de Justiça, (...). Assim, foi promovida a revisão do regime regulador dos julgados de paz, 
o investimento na revisão e na modernização do quadro jurídico da arbitragem e a regulação 
uniforme do regime da mediação, todas estas, formas complementares de justiça.” Vide PORTUGAL, 
Ministério da Justiça, 2015. 
239 Segundo Mário Aroso de Almeida, “é desde há muito pacífico, no ordenamento jurídico português, 
o entendimento de que se podem constituir tribunais arbitrais para dirimir litígios de Direito 
Administrativo correspondentes ao contencioso de plena jurisdição, respeitante à interpretação, 
validade ou execução de contratos administrativos e à constituição em responsabilidade civil por 
danos causados pela Administração no âmbito da sua actividade de gestão pública.” (ALMEIDA, 
2014a, p. 47) 
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4.5.1 O avanço da arbitragem no direito português 
 

Alterações legislativas ocorridas nos últimos anos reforçaram a importância e 

o cabimento desse importante meio de resolução de conflitos na área do Direito 

Público, notadamente no Direito Tributário e no Direito Administrativo.  

Na esfera tributária merece destaque a existência de um regime normativo 

próprio e de vanguarda para a resolução de conflitos fiscais. Com mais de 05 anos 

de existência, o regime jurídico da arbitragem tributária foi criado pelo Decreto-Lei 

10/2011, tendo iniciado em julho de 2011. Trata-se de arbitragem institucionalizada 

que funciona junto ao Centro de Arbitragem Administrativa (CAAD), sendo certo que 

tal regime vem sendo bastante festejado naquele país. 240 

No que tange ao Direito Administrativo, o ordenamento jurídico português 

admite a utilização da arbitragem há mais várias décadas, sendo certo que 

importantes e recentes alterações no Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos (CPTA, Lei nº 15/2002) ampliaram o campo de sua utilização nas 

relações envolvendo o particular e os entes públicos. Por fim, merece destaque a 

alteração da própria Lei de Arbitragem Voluntária (LAV) ocorrida em 2011 – Lei nº 

63 – que substituiu a antiga lei que tratava do instituto – datada de 1986 – para 

alterar o próprio critério de arbitrabilidade, alargando-o de forma a poder alcançar 

não apenas direitos disponíveis, mas especialmente aqueles que possuem caráter 

patrimonial. Essas alterações foram relevantes e ampliaram o cabimento da 

arbitragem em Portugal, que manteve uma tendência a favor da sua utilização em 

conflitos envolvendo o particular e o Poder Público. 241 

Contudo uma advertência merece ser feita: segundo Ana Perestrelo de 

Oliveira (2015, p. 7), “o alargamento da arbitrabilidade dos litígios com entes 

públicos não seguiu, todavia, um critério definido, que seja possível descobrir 

interpretativamente através de uma análise transversal do nosso direito.” Para a 

autora, havia um critério único – a disponibilidade do direito – por meio do qual se 

poderia alcançar a arbitrabilidade de novos litígios envolvendo o particular e o Poder 

                                            
240 Conferir www.caad.org.pt. A arbitragem tributária em Portugal será analisada no capítulo 6 deste 
trabalho. 
241 “As alterações foram de relevo: desde um novo critério geral de arbitrabilidade na ordem jurídica 
portuguesa até a ampla admissibilidade da arbitragem em matéria fiscal, tornou-se possível dizer que 
se deu continuidade à tendência geral do ‘favor arbitrandum’ que havíamos notado e preconizado na 
1ª edição, aumentando a confiança na justiça arbitral, que passou a constituir forma normal de 
resolução de cada vez mais litígios opondo Estado e particulares.” (OLIVEIRA, 2015, p. 7).  
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Público. Porém, as duas alterações feitas em 2011 – quais sejam, a criação da 

arbitragem nas questões tributárias e a alteração da lei de arbitragem voluntária (que 

passou a adotar também o critério da patrimonialidade) – mitigaram a existência 

desse critério único e possibilitaram o aumento considerável do campo de utilização 

da arbitragem em Portugal. 242  

Maria Fernanda Maçãs (2015) também reconhece dificuldade em encontrar 

um único critério definidor dos limites entre o que pode ou não ser submetido à 

arbitragem. Indo mais além, Mário Aroso de Almeida (2014a, p. 49-50) não só 

discorda da posição defendida por Ana Perestrelo de Oliveira 243 como reconhece, 

corretamente segundo nosso entendimento, que a disponibilidade, antes mesmo 

dessas alterações na lei, não era o critério correto para legitimar a utilização da 

arbitragem no direito administrativo, sendo que compete ao legislador estabelecer os 

critérios que irão identificar os casos ou matérias cujos litígios poderão ser 

solucionados por meio da arbitragem. 244  

Apesar das polêmicas, não há dúvida que a recente reforma do CPTA reforça 

a opção tomada tanto pelo legislador como pelo Governo pela arbitragem como 

meio alternativo (ou complementar) à resolução de conflitos. A evolução da 

arbitragem no campo do Direito Público é rica e merece algumas considerações.  

 

4.5.2 A evolução da arbitragem no direito público português 
 

Portugal possui uma justiça especializada em julgamento de causas 

envolvendo a Administração Pública, 245 o que é, lamentavelmente, inexistente no 

direito brasileiro. Ela é composta pelos Tribunais Administrativos e Fiscais, órgãos 

integrantes do Poder Judiciário português que exercem função jurisdicional de forma 

separada da justiça cível comum. Há uma dualidade de jurisdições, sendo que os 

membros dos tribunais administrativos e fiscais são juízes. Essa justiça 

especializada é repartida em Tribunais de 1ª instância (tribunais administrativos de 

                                            
242 Vide OLIVEIRA, 2015, p. 7-8. 
243 Vide ALMEIDA, 2014a, p. 49-50, especialmente nota 8. 
244 Vide ALMEIDA, 2014a, p. 49-50; 56-59. 
245 Conferir art. 212º, nº 3, da Constituição Portuguesa: “Compete aos tribunais administrativos e 
fiscais o julgamento das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios 
emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais.” Ver ainda Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos (CPTA) e o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF). 
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círculo e tribunais tributários); os Tribunais Centrais Administrativos Norte (localizado 

no Porto) e Sul (em Lisboa); e o Supremo Tribunal Administrativo (STA). 246  

O texto constitucional português também prevê a possibilidade de se instituir 

tribunais arbitrais, motivo pelo qual Mário Aroso de Almeida (2014a, p. 47) consigna 

que “não vigora em Portugal uma reserva de jurisdição estadual no que concerne 

aos litígios que envolvam a Administração Pública.” E há justificativas legitimadas 

pelo próprio texto constitucional para a adoção da arbitragem. 

Afinal, a célere resolução de litígios não interessa apenas os particulares, indo 

além, pois “corresponde objetivamente ao interesse público e ao próprio desígnio 

constitucional de uma tutela jurisdicional efetiva”, (OLIVEIRA, 2015, p. 14) prevista 

no texto constitucional português no art. 20º. 

 

4.5.3 A arbitragem no panorama constitucional português: sua particularidade 
digna de nota 
 

A arbitragem no direito português possui uma particularidade importante que 

facilita sua aplicação e aceitação: ela está prevista expressamente no texto 

constitucional juntamente com os demais tribunais jurisdicionais. O art. 209º trata 

das categorias dos tribunais, sendo que o nº 2 do referido dispositivo dispõe que 

“podem existir tribunais marítimos, tribunais arbitrais e julgados de paz”. A previsão 

expressa no texto constitucional português de possibilidade de existir tribunais 

arbitrais apareceu primeiramente na primeira reforma constitucional, que foi 

realizada em 1982, tendo sido mantida desde então. 247 Marta Portocarrero sintetiza 

o entendimento sobre os tribunais arbitrais no ordenamento português: 

 
“A explícita previsão constitucional dos tribunais arbitrais entre nós revela a 
aceitação de um ‘fenômeno de desintegração do carácter estadual dos 
tribunais’, (...) ‘testemunha e documenta uma erosão da ‘estadualidade’ 
enquanto característica distintiva do poder judicial. Mais, ‘(...) a Constituição 
recusa a vigência de um princípio de monopólio estadual da função 
jurisdicional. O próprio Tribunal Constitucional, mas do que (apenas) 
declarar a arbitragem como um modo legítimo de composição de conflitos, 
sublinha a natureza jurisdicional dos tribunais arbitrais. Deste modo, apesar 
da consagração de uma reserva de jurisdição, a nossa Constituição não 
prevê uma ‘exclusividade da justiça pública’. Os tribunais arbitrais, ainda 

                                            
246 Vide arts. 209º, nº 1 e 212º da Constituição Portuguesa. Para mais detalhes, verificar ANDRADE, 
2015; ALMEIDA, 2014b. 
247 Ou seja, não existia na redação original de 1976, mas as revisões posteriores (de 1989 a 2005 
foram feitas 06 revisões) mantiveram no texto a previsão de criação de tribunais arbitrais. 
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que não possam ser qualificados como órgãos de soberania são 
constitucionalmente previstos como verdadeiros tribunais.  
Nesta medida, parece que a CRP foi um pouco mais longe do que as suas 
congéneres europeias, as quais, em regra geral, preveem a arbitragem 
como meio de resolução de conflitos, mas sem resolver a questão da sua 
natureza jurídica.” (PORTOCARRERO, p. 285-287) 248 

 

 Realmente, o Tribunal Constitucional consignou que mesmo que se entenda 

que os tribunais arbitrais não se enquadrem na definição de tribunais enquanto 

órgãos de soberania (artigo 205º da CRP), “nem por isso podem deixar de ser 

qualificados como tribunais para outros efeitos constitucionais”, pois foram 

“constitucionalmente definidos como tais” e estão “constitucionalmente previstos 

como categoria autónoma de tribunais (haverá, portanto, outros tribunais, para além 

dos que podem ser qualificados como órgãos de soberania)”. 249 Essa mesma Corte 

aduz que o tribunal arbitral voluntário “é tido e considerado como real e verdadeiro 

tribunal”, pois cabe na definição genérica segundo a qual: 

 
(...) tribunal é o órgão singular ou colegial que a requerimento de alguém, e 
procedendo com imparcialidade e independência segundo as fórmulas pré-
estabelecidas, possui autoridade para fixar a versão autêntica dos factos 
incertos ou controversos de um caso concreto a fim de determinar o direito 
aplicável a esse caso em decisão com força obrigatória para os 
interessados. (PORTUGAL, 1986) 250 

 

 Mário Aroso de Almeida vai adiante ao dizer que, partindo de uma leitura 

integrada e harmônica do art. 212º, nº 3, da CRP com o art. 209º, nº 2, 251 os 

tribunais administrativos não são apenas os “tribunais permanentes do Estado” 

previstos legalmente, “mas são também os tribunais (administrativos) arbitrais que 

                                            
248 Acórdão nº 311/2008 do TC: “Na medida em que admite a existência de tribunais arbitrais (artigo 
209.º, n.º 2) a ordem jurídico-constitucional portuguesa não estabelece um monopólio estadual de 
administração da justiça. A apreciação e solução de um litígio podem ser confiadas a tribunais 
constituídos por particulares, gozando a decisão por estes proferida de força executiva idêntica à das 
sentenças judiciais.” http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080311.html, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
249Acórdão 230/1986 do TC, http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19860230.html, acesso 
em 28 de novembro de 2015. 
250 Acórdão 230/1986 do TC, http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19860230.html, acesso 
em 28 de novembro de 2015. 
251 Artigo 209.º: Categorias de tribunais. 
1. Além do Tribunal Constitucional, existem as seguintes categorias de tribunais: 
a) O Supremo Tribunal de Justiça e os tribunais judiciais de primeira e de segunda instância;  
b) O Supremo Tribunal Administrativo e os demais tribunais administrativos e fiscais;  
c) O Tribunal de Contas. 
2. Podem existir tribunais marítimos, tribunais arbitrais e julgados de paz. 
3. A lei determina os casos e as formas em que os tribunais previstos nos números anteriores se 
podem constituir, separada ou conjuntamente, em tribunais de conflitos. 
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venham a ser constituídos para dirimir litígios jurídico-administrativos.” (ALMEIDA, 

2014a, p. 48-49). E esse Tribunal arbitral voluntário, segundo o TC, mesmo sendo 

formado para caso a caso, constitui-se “precisamente para exercer a função 

jurisdicional, para em suma praticar os actos jurisdicionais para que tiver sido 

solicitado dentro dos quadros da convenção de arbitragem.” 252  

 E em decisão proferida em 2013 253, o TC reafirmou que os tribunais arbitrais 

“estão previstos como uma categoria autónoma de tribunais”, que se encontram 

“submetidos a um estatuto funcional similar ao dos tribunais judiciais” e que “suas 

decisões têm natureza jurisdicional, mas não são órgãos estaduais, correspondendo 

a sua atividade a um verdadeiro exercício privado da função jurisdicional.” 254 Essas 

são características que lhes conferem elevado destaque. 

 

4.5.4 A alteração no regime geral da Lei de Arbitragem Voluntária (2011) 
 

Como já dito nesse trabalho, a doutrina indica que há três critérios de 

arbitrabilidade objetiva: a disponibilidade do direito, a ligação do litígio com a ordem 

pública e a patrimonialidade da pretensão. Em geral, a arbitragem é cabível para a 

resolução de litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. Mas essa 

vinculação não é obrigatória, como já restou dito no capítulo anterior.  

Entretanto, mesmo que a disponibilidade do direito não seja da essência da 

arbitragem, algumas leis a utilizam, como o caso brasileiro. Mas há outros modelos, 

como o alemão, que se vinculam ao critério da patrimonialidade. 255  

O critério da patrimonialidade foi seguido pela nova lei de arbitragem 

voluntária de Portugal (Lei nº 63/2011), que alterou a Lei nº 31/86, que adotava o da 

disponibilidade do direito. Dispõe o art. 1º, item 1 que “desde que por lei especial 

não esteja submetido exclusivamente aos tribunais do Estado ou a arbitragem 
                                            
252 Acórdão 230/1986 do TC, http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19860230.html, acesso 
em 28 de novembro de 2015. 
253 Vide Acórdão 230/2013 do TC: “A Constituição prescreve, a propósito da função jurisdicional, que 
a lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não jurisdicional de conflitos 
(artigo 202º, nº 4), e faz expressa referência, no artigo 209º, n.º2, aos tribunais arbitrais (...).”  
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130230.html?impressao=1, acesso em 28 de 
novembro de 2015). 
254 Essa decisão reafirmou o caráter jurisdicional das decisões reconhecido pelo TC em 1986. Vide 
Acórdão 230/1986: “O tribunal arbitral voluntário exerce, pois, a função jurisdicional (Castro Mendes, 
Direito Processual Civil, 1971, p. 243), constitui afinal um caso de exercício privado da função 
jurisdicional (...).” http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19860230.html, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
255 Vide capítulo 3. 
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necessária, qualquer litígio respeitante a interesses de natureza patrimonial pode ser 

cometido pelas partes, mediante convenção de arbitragem, à decisão de árbitros.” 

Essa (a patrimonialidade) 256 é a regra geral.  

Subsidiariamente, a lei portuguesa prevê no art. 1º, item 2 que “é também 

válida uma convenção de arbitragem relativa a litígios que não envolvam interesses 

de natureza patrimonial, desde que as partes possam celebrar transacção sobre o 

direito controvertido.” Nota-se, portanto, uma evolução na legislação que amplia o rol 

de matérias passíveis de serem submetidas à arbitragem. De outro lado, a 

disponibilidade do direito nunca foi um critério de fácil compreensão e limitação.  

 
4.5.5  Da arbitragem com a Administração Pública portuguesa: sua presença, 
mesmo que inicialmente pontual, há mais de três décadas 
 

Como visto no tópico 4.5.1, a revisão realizada em 1982 introduziu 

expressamente no texto constitucional português a possibilidade de serem 

constituídos tribunais arbitrais.  

Tal reforma trouxe consequências práticas. Primeiramente, o Decreto-Lei 

129/84, que instituiu o antigo Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

(ETAF) 257, previa no nº 2 do art. 2º que “são admitidos tribunais arbitrais no domínio 

do contencioso dos contratos administrativos e da responsabilidade civil por 

prejuízos decorrentes de actos de gestão pública, incluindo o contencioso das 

acções de regresso”. 258  

Em seguida, a Lei de Arbitragem Voluntária nº 31, de 1986 (LAV/86), previu 

no nº 4 do art. 1º que o Estado e outras pessoas jurídicas de direito público 

poderiam celebrar convenções de arbitragem, desde que fossem autorizados por lei 

especial ou se elas tiverem por objeto litígios respeitantes a relações de direito 

privado. 

A partir desse momento, outras leis previram a arbitragem para tratar de 

questões específicas de Direito Administrativo, como contratos públicos e 

desapropriação. Por exemplo, o art. 188º do antigo Código do Procedimento 
                                            
256 Vide BARROCAS, 2013, p. 26-27; OLIVEIRA, ob. cit., 2015, p. 33-36. 
257 Esse Decreto-Lei foi revogado pela Lei n.º 13/2002, que instituiu o novo ETAF. Essa lei ainda está 
vigente, apesar de ter sido objeto de reformas pontuais, sendo a mais recente em 2015. 
258 O ETAF que está em vigor não possui mais esta previsão, pois contemporânea à citada lei foi 
publicada a Lei nº 15/2002 que instituiu o Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), 
no qual a matéria sobre arbitragem no Direito Público foi prevista de forma mais ampla. 
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Administrativo (CPA), editado em 1991, 259 previa ser “válida a cláusula pela qual se 

disponha que devem ser decididas por árbitros as questões que venham a suscitar-

se entre as partes num contrato administrativo.” 

Por sua vez, o Decreto-Lei nº 55/99, que estabeleceu o regime jurídico das 

empreitadas de obras públicas possuía dispositivos legais 260  que previam a 

arbitragem para apurar preços e indenizações, bem como para solucionar 

controvérsias decorrentes de contratos públicos. Por exemplo, o art. 253 do antigo 

regime jurídico previa que “questões que se suscitem sobre interpretação, validade 

ou execução do contrato de empreitada de obras públicas, que não sejam dirimidas 

por meios graciosos, poderão ser submetidas aos tribunais”, entre eles os arbitrais, 

caso as partes assim pactuem. 

Ainda para ilustrar, o art. 27º do citado Decreto-Lei nº 55/99 estipulava a 

arbitragem 261 para a “fixação de novos preços de trabalho”, sendo que o nº 7 do 

referido art. 27º previa que caso não houvesse acordo sobre quaisquer preços, as 

partes poderiam “recorrer a arbitragem por três peritos, sendo um designado pelo 

dono da obra, outro pelo empreiteiro e o terceiro escolhido por ambas as partes e, 

em caso de desacordo, pelo Conselho Superior de Obras Públicas e Transportes.”  

Importante dizer que o Código de Contratos Públicos (Decreto-Lei nº 

18/2008), que revogou tanto o regime jurídico das empreitadas de obras públicas 

como a parte do CPA que tratava da matéria de contratos administrativos, não 

afastou a possibilidade de haver arbitragem em matéria de contrato administrativo. A 

título de exemplo, o art. 311º desse código prevê que o contrato pode ser 

modificado, observado certos limites e fundamentos expressos, por acordo entre as 

partes ou por decisão judicial ou arbitral. Ainda, o art. 342º prevê a possibilidade de 

constituição de um tribunal arbitral para a resolução de litígios entre as partes 

contratantes de uma parceria público-privada. 

E por fim, há uma previsão bem interessante de se submeter à arbitragem 

eventual decisão da Administração Pública que anular um contrato, sendo tal 

                                            
259 O CPA foi instituído pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de novembro, tendo sido revogado em 
2015, com a entrada em vigor do novo CPA, instituído pelo Decreto-Lei 4/2015, de 07 de janeiro. Mas 
o capítulo atinente ao “contrato administrativo” então previsto no antigo CPA (DL 442/91) foi revogado 
pelo Decreto-Lei nº 18/2008, que instituiu o Código de Contratos Públicos (CCP). Enfim, o art. 188º 
do velho CPA não está em vigor desde 2008 e não foi repetido no novo CPA, até mesmo em razão 
do tratamento dado à arbitragem pelo CPTA e pelo CCP. 
260 O DL 55/99 foi revogado em 2008 pelo Código de Contratos Públicos (Decreto-Lei nº 18/2008). 
261 Essa arbitragem, contudo, nos parece mais um arbitramento, pois envolve justamente fixação de 
preços. 
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arbitragem fundada na ponderação entre “os interesses públicos e privados em 

presença e a gravidade da ofensa geradora do vício do acto procedimental em 

causa” de forma que “a anulação do contrato se revele desproporcionada ou 

contrária à boa fé ou quando se demonstre inequivocamente que o vício não 

implicaria uma modificação subjectiva no contrato celebrado nem uma alteração do 

seu conteúdo essencial.” (art. 283º). 

Mas não é só. A arbitragem também está prevista, desde 1999, no Decreto-

Lei nº 555/99 262, que estabelece o regime jurídico da urbanização e edificação, em 

cujo artigo 118.º há uma disposição específica admitindo o uso da arbitragem para 

resolver os conflitos decorrentes da aplicação dos regulamentos municipais. Tal 

comissão será constituída por um representante da câmara municipal, um 

representante do interessado e um técnico designado por cooptação, especialista na 

matéria sobre que incide o litígio, o qual preside. Não havendo acordo na indicação 

do referido técnico, tal função caberá ao presidente do tribunal administrativo da 1ª 

instância competente da circunscrição do município. 

Outra disposição específica sobre a arbitragem se encontra no Código das 

Expropriações (CE - Lei nº 168), também de 1999. Essa arbitragem possui algumas 

características diversas das arbitragens comuns, especialmente por não ter por base 

um compromisso arbitral nem uma cláusula compromissória. 

Trata-se, na verdade, de uma arbitragem necessária 263, ou seja, ela não 

decorre de um ato de vontade das partes, mas é compulsória: não havendo acordo, 

o valor da indenização será apurado obrigatoriamente pela arbitragem, não tendo 

qualquer das partes a faculdade de levar a questão diretamente à apreciação dos 

tribunais judiciais. A constitucionalidade da arbitragem necessária não é questão 

pacífica na doutrina 264 , mas há precedentes do Tribunal Constitucional (TC) 

considerando-a legítima. 265  

De qualquer forma, acredita-se que a constitucionalidade da arbitragem 

necessária esteja pautada justamente na possibilidade prevista na lei que a instituiu 

de a parte que se sentir prejudicada poder recorrer ao tribunal judicial contra a 
                                            
262 Apenas para chamar a atenção do leitor, não se deve confundir o referido DL 555/99 com o DL 
55/99, já comentado nesse trabalho e que tratava de empreitada de obra pública. 
263 Nesse sentido PACHECO; BARBOSA, 2013, p. 155, que indicam ser essa a posição do TC 
Português (Acórdãos nº 757/95; 259/97 e  262/98). 
264 Especialmente ao se considerar o direito de acesso aos tribunais previsto no art. 20º da CRP. 
Conferir MAÇÃS, 2015, p. 5, nota 2. MORAIS, 2015, p. 12-16, cujo argumento é diverso, pois foca na 
competência legislativa. 
265 Conferir Acórdão nº 52/92 e Acórdão nº 757/95. 
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decisão arbitral com ampla abrangência de discussão e análise. 266 Além disso, essa 

Corte reconheceu que o laudo arbitral decorrente do procedimento adotado na 

expropriação possui natureza jurisdicional, não se equivalendo a um simples 

arbitramento realizado pela Administração Pública: 

 
Não restam dúvidas de que os árbitros, dispondo de independência 
funcional (...) intervêm in casu para dirimir um conflito de interesses entre 
partes no processo de expropriação litigiosa. Eles compõem um conflito 
entre entidades privadas e públicas ao decidirem sobre o valor do montante 
indemnizatório da expropriação, sendo que tal decisão visa tornar certos um 
direito ou uma obrigação, não constituindo um simples arbitramento. 
Tal intervenção, traduzida no recurso à arbitragem obrigatória, quanto à 
fixação do valor global da indemnização, como primeiro passo nessa 
fixação, imposto pelos artigos 42º a 49º do Código citado, cabe, pois, no 
âmbito da acção de um qualquer tribunal arbitral, que o nº 2 do artigo 211º 
da Constituição admite, como se viu já, quando prevê as categorias de 
tribunais (...). 
Enfim: a referida intervenção dos árbitros, no processo de expropriação, não 
atenta contra a atribuição da reserva da função jurisdicional aos tribunais 
nem com a garantia de acesso aos mesmos, princípios integradores do 
princípio do Estado de direito democrático, defluindo dos artigos 2º, 20º, nº 
1, e 205º da Lei Fundamental, assim se respondendo à questão principal do 
juízo positivo ou negativo da constitucionalidade, na perspectiva da 
interpretação feita no acórdão recorrido. (PORTUGAL, 1995) 267 

 

A utilização da arbitragem para apurar o valor da indenização é prática bem 

antiga em Portugal, prevista de forma pioneira na Lei nº 2.030, de 1948, e mantida 

no atual Código. A arbitragem nas expropriações tem como pressuposto necessário 

a prévia tentativa de acordo amigável entre o expropriante e o proprietário 268. Por 

sua vez, diante da inexistência de acordo, a arbitragem deverá ser promovida pela 

entidade expropriante 269, ainda que seja de direito privado (art. 42º), sendo que com 

a arbitragem tem início a fase de expropriação litigiosa. 270  

 Os árbitros (em número de três) são nomeados a partir de uma lista oficial 

pelo presidente do Tribunal da Relação (2ª instância) da situação do imóvel 

desapropriado, cabendo aos mesmos efetuar verdadeiro julgamento, com emissão 

                                            
266 Sobre essa questão, vide os Acórdãos nº 230/2013 e nº 781/2013, ambos do TC, que julgaram 
inconstitucional, por violação ao direito de acesso aos tribunais (art. 20º, I) e ao princípio da tutela 
jurisdicional efetiva (art. 268º, nº 4), alguns dispositivos legais que regiam o Tribunal Arbitral do 
Desporto. Sobre decisões do TC a respeito da arbitragem portuguesa, inclusive sobre as 
mencionadas neste trabalho, conferir MENDES, 2014, p. 123-160. 
267 Acórdão nº 757/95 do TC. http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950757.html, acesso 
em 29 de novembro de 2015.  
268 Vide arts. 33º e 38º, CE. 
269 A lei contempla algumas hipóteses em que caberá ao juiz de direito da comarca do local da 
situação do bem a promoção e constituição da arbitragem (art. 42º, nº 2). 
270 Conferir PACHECO; BARBOSA, ob. cit., p. 154. 
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de decisão. Eles não atuam como peritos; apesar de efetuar laudos e responderem 

a quesitos, eles proferem decisão (chamada pela lei de “acórdão”) e fixam 

conjuntamente o valor da indenização (pode ser por maioria ou por “média 

aritmética” ou laudo intermediário). 271  E caso alguma das partes não aceite a 

decisão arbitral, ela poderá apresentar recurso que terá objeto mais amplo que os 

recursos ordinários 272 e será julgado pelo tribunal judicial (1ª instância), cabendo ao 

juiz designar nova avaliação, que será efetuada por cinco peritos, sendo que cada 

parte designa um e os três restantes são designados pelo tribunal, que tomará por 

base uma lista oficial. 

Além da questão da expropriação, a grande novidade existente no 

ordenamento português é a possibilidade de utilização da arbitragem para situações 

que envolvem a formação do contrato administrativo,  as relações de funcionalismo 

público, a responsabilidade civil extracontratual e a nulidade de atos administrativos. 

O CPTA, alterado recentemente, merece uma análise, ainda que sucinta, a seu 

respeito. 

 
4.5.6 O CPTA e sua recente alteração: a ampliação da arbitragem 
administrativa, em especial a institucionalizada 
 

A descrição e as considerações feitas até o momento deixam claro que a 

arbitrabilidade no Direito Público português não decorre da aplicação do critério 

geral da disponibilidade, critério este presente na lei de arbitragem voluntária de 

1986, lei esta que estava em vigor quando a grande maioria das leis especiais que 

trataram da arbitragem com a Administração Pública foi publicada. A possibilidade 

de arbitrabilidade de algumas matérias, com maior ou menor amplitude, decorre de 

simples opção do legislador. 273  

Dentre as leis especiais, merece destaque o Código de Processo dos 

Tribunais Administrativos (CPTA), que possui um capítulo específico sobre a 

arbitragem com o Poder Público. Vigente desde 2002 (Lei nº 15), ele sofreu uma 

reforma bem ampla recentemente (Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 02 de outubro e 

vigente a partir de 03 de dezembro). Uma das alterações foi no regime da 

                                            
271 Vide art. 49º do CE. 
272 Nesse recurso há ampla fase instrutória e de discussão. Vide art. 58º, 61º e 62º do CE. 
273 Vide VIEIRA, 2014, p. 36; AROSO, 2014a, p. 49-50. 



	148 

arbitragem com o Poder Público. Consta em seu art. 180º algumas hipóteses de sua 

admissão, sem prejuízo do disposto em lei especial. Ou seja, o citado art. 180º não 

esgota a matéria como assegura a validade das leis especiais que já tratam da 

matéria e também deixa aberta a possibilidade de futuras leis criarem novas 

hipóteses de arbitragem na seara do Direito Público.  

Na verdade, essa parte do CPTA tem amparo no antigo art. 1º, nº 4, da Lei 

31/86 (atual art. 1º, nº 5, da Lei 63/2011), que previa (e ainda prevê) que lei especial 

autorize o Estado e outras pessoas jurídicas de Direito Público a firmar convenções 

arbitrais. A redação anterior do art. 180º (antes de sua alteração pelo Decreto-Lei 

214-G/2-15) previa a possibilidade de ser constituído tribunal arbitral para 

julgamento de: 

 
a) Questões respeitantes a contratos, incluindo a apreciação de actos 
administrativos relativos à respectiva execução;  
b) Questões de responsabilidade civil extracontratual, incluindo a 
efectivação do direito de regresso;  
c) Questões relativas a actos administrativos que possam ser revogados 
sem fundamento na sua invalidade, nos termos da lei substantiva.  
d) Litígios emergentes de relações jurídicas de emprego público, quando 
não estejam em causa direitos indisponíveis e quando não resultem de 
acidente de trabalho ou de doença profissional. 

 

As três primeiras hipóteses (contratos, responsabilidade civil e alguns tipos de 

atos administrativos) constam na lei desde a sua redação original (2002). A quarta 

espécie (litígios emergentes de relações de emprego público) foi criada com a Lei nº 

59/2008, que tratava do Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 274 
275 De qualquer forma, mesmo revogando a Lei nº 59/2008, a Lei nº 35/2014 possui 

vários dispositivos sobre a arbitragem, entre as quais a previsão de que ela é um 

dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. 276 

A recente alteração não só manteve as quatro hipóteses acima, como 

aumentou o campo de matérias passíveis de arbitrabilidade. O alargamento do uso 

da arbitragem em razão da recente reforma é comemorado pelo Governo Português, 

                                            
274 A Lei nº 59/2008 foi revogada pela Lei nº 35/2014 (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas). 
275  Cumpre lembrar que Portugal admite a arbitragem tanto voluntária como necessária para 
solucionar conflitos coletivos de trabalho. Vide Lei nº 7/2009 e Decreto-Lei nº 259/2009. 
276 A título de exemplo: Artigo 379.º: Admissibilidade. As partes podem, a todo o tempo, acordar em 
submeter a arbitragem, nos termos que definirem ou, na falta de definição, segundo o disposto nos 
artigos seguintes, as questões laborais que resultem, nomeadamente, da interpretação, integração, 
celebração ou revisão de um acordo coletivo de trabalho. 
Artigo 393.º Arbitragem. Os conflitos coletivos podem ser dirimidos por arbitragem, nos termos 
previstos nos artigos 381.º a 386.º 
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como se observa do relatório elaborado pela Secretaria-Geral do Ministério da 

Justiça em setembro de 2015, ao salientar, entre as reformas praticadas nos últimos 

quatro anos, a ampliação “do círculo de matérias que podem ser dirimidas por 

tribunais arbitrais, cuja competência se estende agora ao julgamento de questões 

respeitantes à validade de atos administrativos, salvo determinação legal em 

contrário.” 277 Assim, pela nova redação do art. 180º, nº 1, do CPTA, sem prejuízo do 

previsto em lei especial (a ressalva foi mantida), a arbitragem é cabível para o 

julgamento de: 

 
a) Questões respeitantes a contratos, incluindo a anulação ou declaração 
de nulidade de atos administrativos relativos à respetiva execução;  
b) Questões respeitantes a responsabilidade civil extracontratual, incluindo 
a efetivação do direito de regresso, ou indemnizações devidas nos termos 
da lei, no âmbito das relações jurídicas administrativas;  
c) Questões respeitantes à validade de atos administrativos, salvo 
determinação legal em contrário;  
d) Questões respeitantes a relações jurídicas de emprego público, quando 
não estejam em causa direitos indisponíveis e quando não resultem de 
acidente de trabalho ou de doença profissional. 

 

Nota-se que houve ampliação nos itens “a”, “b” e “c” do dispositivo citado, 

merecendo destaque a inovação constante na alínea “c” que incluiu a possibilidade 

de ser efetuado o controle de legalidade de atos administrativos. Isso porque o 

regime vigente até novembro de 2015 permitia apenas a arbitrabilidade de atos 

administrativos passíveis de revogação “sem fundamento na sua invalidade, nos 

termos da lei substantiva”.  

Ao comentar esse dispositivo, Mário Aroso de Almeida, em obra publicada 

antes da reforma de 2015, consignou que esses atos administrativos passíveis de 

revogação sem fundamento na sua invalidade são atos disponíveis, ou seja, podem 

ser retirados pela Administração sem demonstração de invalidade. Atos estritamente 

vinculados não poderiam ser submetidos a controle por meio da arbitragem. 278 Em 

texto mais recente em que comenta o anteprojeto de reforma do CPTA, Mário Aroso 

de Almeida (2014a, p. 55) assinala que a inclusão, em 2002, da hipótese da alínea 

“c” no texto originário do CPTA foi orientada com o propósito de alargar o âmbito das 

matérias passíveis de serem submetidas à arbitragem sobre a legalidade dos atos 
                                            
277 Vide PORTUGAL, Um ‘memorandum’ para o futuro. Legislação do XIX Governo Constitucional. 
Volume IV . Reforma do direito administrativo e das profissões jurídicas, p. 16, 2015. 
http://www.sg.mj.pt/sections/relacoes-publicas/ficheiros/vol-4-web1/downloadFile/file/Vol-4-
web1.pdf?nocache=1444845863.44, acesso em 03 de dezembro de 2015. 
278 Vide ALMEIDA, 2014b, p. 206. 
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administrativos. Entretanto o autor reconhece que aquela iniciativa foi tímida e que 

foi um equívoco, em especial por dar origem a diversas interpretações, dificultando, 

certamente, sua aplicação e compreensão. O projeto atual (2015) buscou superar 

essas dificuldades para “consagrar a regra de permitir fiscalização em sede arbitral 

de quaisquer atos administrativos, sempre que a lei não o proíba expressamente.” 

(ALMEIDA, 2014a, p. 59). 

Ainda sobre o tema, Fausto de Quadros 279 assinala que o código ampliou o 

controle de validade dos atos administrativos ao se prescrever uma “cláusula geral 

de arbitrabilidade daqueles atos, desde que a lei não disponha ao contrário.” 

(QUADROS, 2014, p. 11). E dentro dessa lógica, o art. 185º, nº 2, prevê que “nos 

litígios sobre questões de legalidade”, os árbitros devem decidir “estritamente 

segundo o direito constituído, não podendo pronunciar-se sobre a conveniência ou 

oportunidade da atuação administrativa, nem julgar segundo a equidade.” 

Também é possível o uso da arbitragem para impugnação de atos 

administrativos relativos à formação de contratos desde que haja a previsão no 

programa (leia-se edital de licitação) do procedimento do modo de constituição do 

tribunal arbitral e do regime processual a ser aplicado (art. 180º, nº 3). Dessa forma, 

a possibilidade de arbitragem em contratos públicos – que é tradicional no 

ordenamento jurídico português - também foi ampliada. Não só a validade, como a 

execução e formação desses contratos, o que inclui os atos administrativos 

“praticados no quadro do procedimento pré-contratual”. (QUADROS, 2014, p. 11). 

Ao comentar essa ampliação, feita justamente para eliminar qualquer 

discussão sobre seu cabimento, Mário Aroso de Almeida consigna que os árbitros 

não possuem apenas o poder de apreciar incidentalmente e de manifestar sobre a 

legalidade dos atos em discussão “sem poderem anulá-los ou declará-los nulos”, 

mas podem decidir o mérito da impugnação e anular o ato administrativo destacável 

da execução do contrato administrativo. Assim, em um mesmo processo, será 

apreciada a “globalidade da relação jurídica controvertida, nos diferentes planos e 

dimensões em que ela se desdobra.” (ALMEIDA, 2014, p. 52-53). 

A ampliação da aplicação da arbitragem é festejada por parte da doutrina 

portuguesa, mas nota-se alguma resistência ou crítica em parcelas da magistratura. 

Em junho de 2015, o Conselho Superior da Magistratura veiculou parecer em que 

                                            
279 O referido professor foi o presidente da Comissão encarregada de rever o CPA, o próprio CPTA e 
o ETAF, também integrada pelo professor Mário Aroso de Almeida. 
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consta sua preocupação – ou talvez reservas – à ampliação da arbitragem no campo 

do controle de legalidade do ato administrativo, sob pena de haver usurpação de 

competência dos tribunais administrativos: 

 
É com alguma reserva que se vê a possibilidade de afastar a competência 
dos tribunais administrativos e fiscais em determinadas matérias, o que 
pode causar dificuldades em face da previsão do nº 3 do artigo 212º da 
Constituição da República Portuguesa. Acima de tudo, a alteração não 
parece ditada pelo resultado de uma reflexão profunda sobre o âmbito da 
jurisdição administrativa, como deveria ser, mas antes por um critério de 
oportunidade que não leva em consideração a função material dos tribunais 
administrativos e fiscais, tanto mais que uma das matérias que passam a 
poder ser sujeitas a arbitragem, sem restrição, é a da “validade de actos 
administrativos” (alínea c) do nº 1 do artigo 180º, no projecto de Decreto-Lei 
autorizado anexo. É uma novidade que se olha com preocupação, já que a 
validade (designadamente a material) dos actos administrativos não é 
disponível para os interessados, e os tribunais administrativos e fiscais têm, 
e devem continuar a ter, uma função insubstituível na aferição da sua 
legalidade, reflexo, aliás, daquela indisponibilidade. (PORTUGAL, 2015) 280 

 

Maria Fernanda Maçãs 281 também releva preocupação com o teor aberto da 

nova cláusula. Para ela:  

 
(...) afigura-se questionável que o artigo 180º, nº 1, alínea c), do 
Anteprojecto preveja, sem mais, a possibilidade de constituição de tribunais 
arbitrais para a resolução de litígios respeitantes à “validade de actos 
administrativos”. Em nossa óptica, torna-se necessário sublinhar que o 
legislador deve não só habilitar os tribunais arbitrais a conhecer matérias 
administrativas, como ainda especificar as que integram esta competência, 
o que não acontece com a técnica mencionada. (MAÇÃS, 2015, p. 7) 

 

Importante dizer que a arbitragem não envolve o controle sobre o exercício de 

poderes de autoridade da Administração. E não poderia ser diferente, pois a função 

jurisdicional praticada pelos tribunais arbitrais deve respeitar os limites 

constitucionais da separação de poderes, igualmente imposta aos tribunais 

estaduais. Ou seja, conforme doutrina tradicional, o “mérito do ato administrativo” é 

insindicável. Apenas se fiscaliza a juridicidade do referido ato. 

                                            
280 PORTUGAL, Conselho Superior da Magistratura. Parecer sobre a Proposta de Lei nº 331/XII/4ª 
(GOV), que procede à revisão do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA) e de legislação conexa em matéria de contencioso 
administrativo. Junho de 2015. 
https://www.csm.org.pt/ficheiros/pareceres/2015_06_11_parecer_revisao_etaf_cpta.pdf, acesso em 
04 de dezembro de 2015. 
281 Jurista que ocupou o cargo de Conselheira do Supremo Tribunal Administrativo no período de 
janeiro de 2012 a dezembro de 2014, 
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 Também se alargou o campo de arbitrabilidade no que diz respeito à 

responsabilidade civil extracontratual do Estado. Acresceu-se ao já previsto a 

hipótese de indenizações devidas legalmente no âmbito de relações jurídicas 

administrativas. Fausto de Quadros (2014, p. 11) entende que a redação anterior já 

contemplava essa hipótese, mas reconhece que seu acréscimo torna mais claro o 

que se pretende dizer. Deve-se ressaltar, contudo, que a lei impede a adoção desse 

meio alternativo em conflitos que envolvam a responsabilidade civil por prejuízos 

decorrentes de atos praticados no exercício da função política, legislativa ou 

jurisdicional (art. 185º, nº 1). 

De qualquer forma, nas quatro hipóteses descritas no art. 180º, nº 1, do 

CPTA, havendo terceiros interessados (aqueles que possam ser prejudicados pela 

decisão arbitral ou que possam ter legítimo interesse na manutenção do ato 

impugnado), “a regularidade da constituição de tribunal arbitral depende da sua 

aceitação do compromisso arbitral.” (art. 180º, nº 2). Ou seja, aceita-se a arbitragem 

multipartes desde que os contrainteressados adiram ao compromisso arbitral. Eles 

seriam litisconsortes necessários. 

De outro lado, merece destaque o art. 187º, cujo nº 1 prevê que o Estado 

poderá, nos termos da lei, autorizar a instituição de centros de arbitragem 

institucionalizada destinados à resolução de litígios passíveis de serem submetidos 

à arbitragem nos termos do já mencionado art. 180º, designadamente nas matérias 

de (1) relações jurídicas de emprego público, (2) sistemas públicos de proteção 

social e (3) urbanismo. E o nº 2 do referido artigo prevê que a vinculação de cada 

ministério à jurisdição de centros de arbitragem depende de portaria assinada 

conjuntamente pelo Ministro da Justiça e pelo Ministro responsável pela matéria. Tal 

portaria irá estabelecer o tipo e o valor máximo do litígio abrangido.  

No caso de Portugal, atualmente só existe um centro para tal matéria, que é o 

Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD, titular de notória credibilidade. Tal 

centro, criado em 2009, também administra os tribunais arbitrais que julgam a 

matéria fiscal (vinculada, assim, ao Decreto-Lei nº 10/2011) e possui, no âmbito do 

direito administrativo, competência para julgamento de litígios emergentes de 

relações jurídicas de emprego público (funcionalismo público) e de contratos 

celebrados por entidades públicas. 282  E há apenas sete órgãos e entidades 

                                            
282 Conferir http://www.caad.org.pt/administrativo/faq, acesso em 04 de dezembro de 2015. 
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vinculados ao CAAD, o que é, de alguma forma, um obstáculo à maior efetividade da 

arbitragem nesse campo, conforme será visto a seguir. 283 

Outro tema de importância diz respeito à questão do direito do 

particular/cidadão de exigir a constituição de um tribunal arbitral. Se no contrato 

administrativo houver uma cláusula arbitral ou compromissória (antes do litígio, 

portanto), não haverá problema em sua formação, pois as partes pactuaram 

antecipadamente. A dúvida ocorre quando não há nenhum pacto prévio e surge o 

litígio, de forma a exigir que o particular e a Administração Pública firmem 

compromisso arbitral.  

Restou visto que a lei portuguesa prevê, em algumas situações 

(desapropriação, por exemplo), a necessidade de se submeter a demanda a uma 

arbitragem necessária. Nessas hipóteses, não há espaço para o exercício da 

autonomia privada. Mas a maioria das situações envolve arbitragens voluntárias (ad 

hoc ou institucionalizada), sendo certo que o direito do particular de exigir a 

arbitragem não é automático, mas depende de prévia adesão do órgão, entidade ou 

pessoa jurídica de Direito Público indicando quais questões poderão ser submetidas 

à arbitragem (artigos 184º e 187º, nº 2, CPTA). 

Assim, não há direito potestativo do particular à outorga de compromisso 

arbitral, como pode parecer a partir de uma rápida leitura do art. 182º, nº 1, do 

CPTA. 284 O direito do particular depende de adesão da autoridade estatal, que é 

feita por meio de edição de despacho ou portaria do membro do Governo 

responsável pela matéria ou pelo presidente do respectivo órgão dirigente.  

Somente pode-se falar em direito “potestativo” se existir a prévia adesão pelo 

órgão ou entidade pública por meio de portaria ou ato equivalente indicando os 

critérios (como matéria e valor) que poderão ser deduzidos pela via arbitral. Isso 

ocorreu, por exemplo, com a arbitrabilidade no direito tributário.  

Apesar do diploma legal que veiculou o regime jurídico da arbitragem 

tributária ser de 20 de janeiro de 2011 (Decreto-Lei nº 10/2011), este apenas entrou 

em prática em 1º de julho de 2011, quando houve a edição da Portaria nº 112-

                                            
283 São o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação e Ciência, o Ministério da Cultura, o Instituto 
Politécnico do Porto, o Instituto Politécnico de Coimbra, o Instituto Politécnico de Bragança e o 
Instituto Superior de Engenharia do Porto. Vide http://www.caad.org.pt/administrativo/entidades-pre-
vinculadas, acesso em 04 de dezembro de 2015. 
284 Artigo 182.º Direito à outorga de compromisso arbitral: O interessado que pretenda recorrer à 
arbitragem no âmbito dos litígios previstos no artigo 180.º pode exigir da Administração a celebração 
de compromisso arbitral, nos casos e termos previstos na lei. 
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A/2011 firmada pelos Ministros de Estado e das Finanças e da Justiça, no qual se 

estipulou os casos e o valor máximo passível de ser submetido à arbitragem 

tributária. Ou seja, a lei, por si só, não foi suficiente, pois não se está diante de uma 

arbitragem necessária. Isso traz consequências práticas à efetiva utilização da 

arbitragem no direito administrativo português, pois apesar de o legislador ter 

prestigiado a arbitragem, os órgãos e entidades da Administração Pública podem 

não aderir plenamente ou aderir com parcimônia, fazendo com que a pretensão de 

ampliação do legislador seja mitigada pelos interesses (nem sempre transparentes) 

do Governo. 

Nota-se, assim, que a arbitragem envolvendo o Poder Público, especialmente 

a institucionalizada, mesmo com o esforço do legislador português em ampliar as 

matérias passíveis de sua utilização, possui, na prática, muito campo para se 

desenvolver e também depende, para tanto, das entidades públicas estarem 

envolvidas e empenhadas em se vincular ao CAAD ou a outro centro que seja criado 

para tal fim. 285 

 

4.5.7 Considerações finais a respeito do regime português de arbitragem com 
a Administração Pública 
 

Há uma tendência de se considerar a vedação ao uso da arbitragem com a 

Administração Pública como um “vestígio do passado”, de forma que o atual debate 

gira em torno da “concreta configuração e limites do recurso da arbitragem pelos 

entes públicos.” (OLIVEIRA, 2015, p. 13-14). Ou seja, não se questiona a 

possibilidade de o Estado participar de procedimentos arbitrais como parte, mas se 

deve investigar “em que medida lhe é permitido fazê-lo”. (OLIVEIRA, 2015, p. 14). 

A possibilidade de utilização da arbitragem como forma heterônoma de 

solução de litígios envolvendo a Administração Pública possui avanço considerável 

na terra lusitana, especialmente se comparada com a pouca experiência brasileira 

na matéria. Portugal, acertadamente, possui um regime especial dentro de um 

regime geral da arbitragem, seja no seu funcionamento, seja na sua estrutura.  

                                            
285  Vide SILVEIRA, João Tiago. O potencial do CAAD para a resolução de conflitos de Direito 
Administrativo. CAAD Newsletter nº 1/2013, p. 26-29; SILVEIRA, João Tiago. A revisão do CPTA e a 
arbitragem institucionalizada no direito administrativo. Revista Arbitragem Administrativa nº 1. CAAD: 
Lisboa, 2015, p. 31-35. 
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É visível que o estágio da arbitragem com a Administração Pública em 

Portugal é muito mais avançado que o brasileiro. A evolução legislativa portuguesa 

caminha na contínua ampliação do uso da arbitragem nas relações com o Poder 

Público. No Brasil, ainda estamos na sua afirmação de possibilidade. 

 Frente ao novo art. 180º, I, “c”, o legislador, por meio de edição de leis 

especiais, terá um papel importante para limitar a arbitrabilidade de algumas 

matérias no âmbito do Direito Público. 286 Polêmico ou inovador, perfeito ou ainda 

passível de ajustes, duas conclusões podem ser tiradas na evolução legislativa na 

matéria de arbitragem no Direito Público português. A primeira é que está superado 

o dogma da inadmissibilidade de submissão da impugnação de atos administrativos 

a esse meio alternativo de resolução de conflitos, cabível e pertinente para o 

controle de legalidade. A segunda, e de igual importância, é que a arbitragem não se 

limita aos chamados direitos disponíveis, pois pode alcançar outras matérias.  

A experiência portuguesa atesta que a dicotomia “atos de gestão” e “atos de 

império” (atos revestidos de autoridade) não soluciona de forma eficaz a discussão 

sobre quais são as matérias passíveis de serem submetidas à arbitragem. Nota-se 

que o Poder Público não adere à arbitragem apenas quando se comporta como se 

particular fosse. Ao contrário, a legislação portuguesa permite a adoção da 

arbitragem para resolver conflitos que envolvem atos decorrentes da soberania (atos 

de império), sendo o maior exemplo disso o inovador regime jurídico da arbitragem 

tributária. 

Mas a inovação não se resume à matéria fiscal, pois a relação existente entre 

o Poder Público e o particular, em alguns temas próprios do Direito Administrativo 

passíveis de serem submetidos à arbitragem, não é de direito privado, mas 

completamente submetida ao regime de direito público e sem qualquer possibilidade 

de atuação discricionária. Anular ato administrativo por vício de legalidade, declarar 

a nulidade de cláusula contratual ou reconhecer a existência de ação ou omissão 

estatal e apurar sua correspondente indenização não são matérias que estão na 

livre disposição (autonomia) do administrador. Ao contrário, em todos os exemplos 

há rigorosa funcionalização das entidades públicas à persecução do interesse 

público e sua vinculação à lei ou ao contrato. Os árbitros, nessas matérias, sempre 

                                            
286 Vide ALMEIDA, 2014a, p. 64. 
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são chamados para solucionar litígios por meio da aplicação de normas jurídicas, 

igualando-se, na função desempenhada, ao juiz estatal. 287  

Em síntese, nota-se que a equiparação entre discricionariedade e 

disponibilidade não é mais viável, bem como a afirmativa de que os tribunais 

arbitrais não podem se manifestar sobre questões de validade de atos 

administrativos não mais se sustenta. Esta estrutura binária (disponível ou 

indisponível) não responde mais às necessidades e estruturas reais que moldam o 

Direito Administrativo atual, sendo certo que o critério da patrimonialidade (eleito 

pela LAV 2011) ou mesmo a livre escolha do legislador em optar pelas matérias que 

pretende submeter à arbitragem enuncia que o campo de sua aplicação é muito 

maior do que se pode inicialmente supor. 

A experiência portuguesa deve ser melhor analisada para influenciar 

futuramente a legislação brasileira. A atual alteração da Lei nº 9.307/96 apenas 

retirou qualquer dúvida sobre o cabimento do uso da arbitragem para solucionar 

conflitos com a Administração Pública brasileira, não caminhando muito além, pois 

ela se vinculou ao critério tradicional da disponibilidade 288. Seria mais interessante 

termos na referida lei brasileira, ao menos, um dispositivo similar ao nº 5 do art. 1º 

da LAV 2011, no qual se concederia permissão à Administração Pública direta e 

indireta de celebrar convenções de arbitragem, na medida em que estivessem 

autorizadas por lei. 

Do contrário, o alargamento da arbitrabilidade no campo do Direito Público 

brasileiro encontrará resistência e poderá ter de passar por uma compreensão 

menos tradicional (e bem alargada) do que seja direito disponível. 

 

4.6. Conclusões deste capítulo 
 

 A presente pesquisa, até o momento, buscou, em síntese, comprovar a 

evolução dos meios alternativos de resolução de conflitos, com destaque para a 

arbitragem. Como tratado no capítulo 2, tanto no Brasil como em diversos países 

estrangeiros (com destaque para a Europa e Estados Unidos), a arbitragem se faz 

                                            
287 Nesse sentido, ALMEIDA, 2015, p. 18-21. 
288  A Lei nº 19.477/2011, do Estado de Minas Gerais, também se vinculou ao critério da 
disponibilidade. Segundo o art. 2º, “O Estado e os órgãos e as entidades das administrações 
estaduais direta e indireta poderão optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos 
relativos a direito patrimonial disponível”. 
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presente, seja em razão da evolução legislativa, seja por meio de medidas 

institucionais e políticas (com a adoção de novas diretrizes de atuação). Isso sem 

esquecer o importante papel que o próprio Poder Judiciário vem desenvolvendo, 

seja incentivando a adoção dessas novas ideias, participando não só da criação 

como implementação de alguma dessas medidas. 

 Dentro desse contexto, cresceu o debate a respeito da utilização da 

arbitragem nas relações com a Administração Pública. Esse debate não se resume 

ao Brasil, sendo ilustrativa a evolução do tema também em Portugal, objeto de 

recentes reformas legislativas e que tradicionalmente aceita lançar mão desse meio 

alternativo para resolver conflitos envolvendo a Administração Pública. 

 Depois dessa exposição sobre a utilização da arbitragem junto à 

Administração Pública e sua normatização junto ao direito administrativo, pode-se 

indagar: como fica o direito tributário nesse cenário? Ele é afetado com todo esse 

movimento favorável à arbitragem? 

  Uma primeira constatação do que restou visto neste e no capítulo 3 seria o 

reconhecimento de uma pluralidade de significados que a doutrina e a jurisprudência 

atribuem ao termo “direito disponível”. A ampla crítica doutrinária feita a esse critério 

e a adoção da patrimonialidade como pressuposto de arbitrabilidade atestam que a 

arbitragem não se limita aos direitos disponíveis e que o legislador pode escolher um 

critério mais amplo, de mais fácil compreensão e aplicação para fins de delimitar o 

campo de arbitrabilidade. 

Em segundo lugar, a existência de uma crescente corrente doutrinária e 

jurisprudencial sanando o equívoco de atribuir a qualificação de indisponível a 

qualquer assunto ou relação com o Poder Público além da crítica a argumentos 

deslocados de qualquer contexto e amparados em cláusulas vazias de significado a 

priori, tais como supremacia e indisponibilidade do interesse público, desmancham a 

errônea compreensão de que a Administração Pública não poderia utilizar a 

arbitragem como forma de resolução de conflitos, em especial quando vinculados a 

contratos administrativos. 

 Em terceiro lugar, a doutrina já possui entendimento bem consolidado de que 

a Administração Pública, ao firmar convenção de arbitragem (cláusula ou 

compromisso), não está dispondo, renunciando nem transacionando com nenhum 

direito, mas apenas elegendo um meio que em tese é mais eficaz e eficiente para a 

resolução de determinado litígio. 
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 Todas essas considerações são importantes e devem ser ponderadas para 

verificar se, em alguma medida, elas influenciam ou geram reflexos positivos ou 

negativos na análise da possibilidade de se utilizar a arbitragem para resolver 

conflitos que envolvam a matéria tributária e fiscal. Essa e outras questões 

pertinentes ao objeto central dessa pesquisa serão apreciadas nos capítulos 

seguintes. 
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5  A ARBITRAGEM E O DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 
 
 O tema da arbitragem no Direito Tributário interno brasileiro é embrionário, 
especialmente se comparado ao debate sobre a transação. 289 No âmbito legislativo 

nacional o avanço também é muito pequeno, existindo apenas um projeto de Lei 

Complementar alterando o Código Tributário Nacional e prevendo a possibilidade de 

lei vir a regrar a arbitragem para resolver conflitos em matéria tributária. 290 Esse 

projeto de lei complementar, contudo, dá mais ênfase à transação e a alterações na 

matéria de responsabilidade tributária, de forma a tornar mais efetiva a cobrança do 

crédito tributário 291. A menção à arbitragem ocorre apenas em dois dispositivos. 

 Por sua vez, no campo do Direito Tributário Internacional, o debate já é mais 

presente, sendo que a OCDE possui em sua versão atual da Convenção Modelo de 

Tratado Internacional Tributário sobre Renda e Patrimônio a previsão de um 

procedimento amigável no qual se pode adotar a arbitragem como forma de 

resolução de conflitos entre os Estados que firmaram o tratado para evitar a dupla 

tributação. 292  Esse procedimento amigável é objeto de uma medida recente e 

específica da OCDE, conforme consta da ação nº 14 do BEPS, que foi objeto de 

relatório próprio 293.  

                                            
289 O estágio de debate sobre transação no Brasil está mais avançado, principalmente por haver 
projeto de lei ordinária sobre o tema (Projeto de Lei nº 5.082/2009), encaminhado pelo próprio Poder 
Executivo e incentivado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, bem como obras doutrinárias 
sobre o tema. 
290 Projeto de Lei Complementar nº 469, de 2009 (Apensado Projeto de Lei Complementar no 537, de 
2009): “Art. 171-A. A lei poderá adotar a arbitragem para a solução de conflito ou litígio, cujo laudo 
arbitral será vinculante.” O mencionado projeto também prevê a inclusão do inciso XII ao art. 156 do 
CTN, de forma que o laudo arbitral passa a ser uma hipótese de extinção do crédito tributário (Art. 
156. ... XII - o laudo arbitral, na forma da lei.) 
291 Consta na exposição de motivos do projeto de lei complementar 469/2009 o seguinte: “2. As 
alterações ora propostas são indispensáveis à modernização da Administração Fiscal de forma a 
tornar a sua atuação mais transparente, célere e eficiente. Fazem parte de um conjunto mais amplo 
de modificações consistente na edição de duas leis ordinárias: uma referente à transação tributária e 
a outra, à execução fiscal administrativa. 3. As medidas sugeridas se inspiraram em importantes 
reformas ocorridas nas legislações alienígenas, necessárias para se fazer frente às novas formas de 
fraude e sonegação fiscal típicas de um mundo globalizado, em que vultosos recursos podem, em 
minutos, ser postos fora do alcance do Fisco.” 
292 Sobre o tema, conferir SCHOUERI, 2012, p. 7-26. Até hoje não existe previsão de arbitragem nos 
acordos de bitributação firmados pelo Brasil. 
293 Consta do relatório da ação 14 do BEPS: “The measures developed under Action 14 of the BEPS 
Action Plan aim to strengthen the effectiveness and efficiency of the MAP process. They aim to 
minimise the risks of uncertainty and unintended double taxation by ensuring the consistent and 
proper implementation of tax treaties, including the effective and timely resolution of disputes 
regarding their interpretation or application through the mutual agreement procedure. These measures 
are underpinned by a strong political commitment to the effective and timely resolution of disputes 
through the mutual agreement procedure and to further progress to rapidly resolve disputes.” (OECD, 
2015, p. 9). 
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 Tal ação busca reforçar a eficácia e a eficiência na adoção dos procedimentos 

amigáveis de resolução de conflitos que envolvem dupla tributação entre os países 

membros da referida organização e do G20, sendo certo que poderá ser adotada a 

arbitragem obrigatória e vinculativa (mandatory binding arbitration). 294 

 Restou visto também nos capítulos anteriores que a matéria possui avanços 

relevantes em Portugal. Além disso, cumpre salientar as conclusões da XXII 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, evento realizado pelo Instituto 

Latinoamericano de Derecho Tributario – ILADT – em Quito, Equador, em 2004, que, 

dentre os dois temas escolhidos para o encontro, tratou justamente da arbitragem 

em matéria tributária. 295 Entre as conclusões do referido encontro, ressalta-se a 

recomendação dada a todos os países membros da ILADT (entre os quais o Brasil) 

de criar leis que estabeleçam meios alternativos de solução de controvérsias no 

âmbito tributário, especialmente quanto à arbitragem interna e internacional. 
 Entretanto, sobre o tema, pouco foi desenvolvido no direito tributário nacional. 

Nesse capítulo traremos argumentos que legitimam e justificam a arbitragem e no 

capítulo final iremos propor algumas medidas concretas para sua implantação no 

cenário interno. 

 
5.1 A viabilidade da arbitragem como forma de resolução de conflitos de 
matéria tributária no Brasil 
 

 A principal discussão sobre a admissibilidade da arbitragem como forma de 

solução de controvérsias na matéria tributária está na questão da indisponibilidade 

do crédito tributário, o que atrai a aplicação inexorável do princípio da legalidade 296. 

                                            
294  Consta do relatório da ação 14 do BEPS: “In addition to the commitment to implement the 
minimum standard by all countries adhering to the outcomes of the BEPS Project, the following 
countries have declared their commitment to provide for mandatory binding MAP arbitration in their 
bilateral tax treaties as a mechanism to guarantee that treaty-related disputes will be resolved within a 
specified timeframe: Australia, Austria, Belgium, Canada, France, Germany, Ireland, Italy, Japan, 
Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, 
the United Kingdom and the United States. This representes a major step forward as together these 
countries were involved in more than 90 percent of outstanding MAP cases at the end of 2013, as 
reported to the OECD.” (OECD, 2015, p. 10). 
295 O Brasil foi representado pela Professora Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas, que atualmente é 
professora da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tendo ainda participado do evento os 
juristas León Fredja Szklarowsky e Dejalma de Campos. A Professora Lídia Ribas realizou estudos 
de pós-doutorado em Portugal investigando justamente a arbitragem tributária, tendo publicado artigo 
na Revista Arbitragem Tributária nº 3, editada pelo CAAD e lançada em julho de 2015. 
296  Hugo de Brito Machado (2008), por exemplo, aduz que “é fácil de se ver, portanto, que a 
arbitragem não se mostra adequada para a solução de conflitos na relação tributária. Embora se 
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 Como a atividade fiscal é vinculada e regida pela legalidade, o Fisco não 

possui discricionariedade ou juízo de conveniência para exigir ou não o tributo, pois 

ele é compulsório, decorrente da lei e exigido por meio de atividade plenamente 

vinculada, conforme o conceito de tributo (art. 3º do Código Tributário Nacional) 297. 

Para essa linha de raciocínio, a exigência de um tributo, por expressar parcela 

significativa do interesse público, não poderia ser objeto de arbitragem. 

 A área tributária realmente é sensível, pois diz respeito a parcela relevante 

dos interesses do Estado que gravitam em torno dessa tão falada indisponibilidade 

do crédito tributário – praticamente um dogma ou mito - e que colocam em suspeita 

a possibilidade de conflitos envolvendo receitas públicas serem solucionados por um 

árbitro imparcial e descomprometido, e não por um juiz togado. (LIMA, 2010, p. 84-

85). 

 Mesmo ciente que de que a arbitragem não resolverá todos os problemas 

envolvendo a solução de litígios em matéria fiscal, há boas razões para a sua 

instituição no ordenamento jurídico brasileiro, como se verá com mais detalhes ao 

longo deste capítulo. 

 

5.1.1 Indisponibilidade do crédito tributário, legalidade e arbitragem realmente 
são elementos incompatíveis? 
 

 Esse tema foi bastante discutido e teve de ser superado em Portugal quando 

da criação do regime jurídico da arbitragem tributária (RJAT), pois a 

indisponibilidade do crédito tributário decorre do texto constitucional (apesar de dele 

não constar expressamente) 298 , sendo certo que a Lei Geral Tributária (LGT) 

portuguesa a prevê no nº 2 do art. 30º, cujo texto é o seguinte: “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”. 

                                                                                                                                        
possa considerar que o direito do contribuinte, de somente ser compelido a pagar o tributo legalmente 
devido, é um direito disponível e de natureza patrimonial, não se pode esquecer que o direito da 
Fazenda de arrecadar o tributo é um direito indisponível, pelo menos quando como tal se considere o 
direito do qual o agente estatal não pode abrir mão, a não ser em condições excepcionais e pela 
forma especialmente para esse fim estabelecida.” (MACHADO, 2008, p. 130) 
297 Art. 3.º “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 
administrativa plenamente vinculada.” 
298 Conferir FAVEIRO, 2002, p. 702; SOUSA, 2013, p. 98. 
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 A indisponibilidade também está prevista no nº 3 do art. 36º da LGT, que 

assim prevê: “a administração tributária não pode conceder moratórias no 

pagamento das obrigações tributárias, salvo nos casos expressamente previstos na 

lei.” 

 Sobre a questão, a doutrina portuguesa reconhece que tal norma jurídica se 

dirige à Administração Pública e não ao legislador 299, pois este poderá criar outras 

formas de extinção do crédito tributário bem como outras modalidades que importem 

na redução ou extinção do crédito tributário. 300 

 Ainda na doutrina portuguesa, há quem entenda que só se pode falar em 

crédito tributário indisponível após ultrapassada a etapa de impugnação ou revisão 

do ato administrativo de formalização e liquidação (quantificação) da respectiva 

obrigação tributária. Segundo Jorge Lopes de Sousa (2013), ao comentar o Regime 

Jurídico da Arbitragem Tributária: 

 
Assim, numa interpretação holística, que tenha em mente a globalidade do 
nosso sistema de administração executiva no âmbito das relações jurídicas 
tributárias, o princípio da indisponibilidade dos créditos tributários só poderá 
reportar-se a créditos consolidados, cuja existência esteja assente, depois 
de esgotados os meios normais de impugnação: até aí não haverá a certeza 
de existirem direitos de crédito e, por isso, os atos que declaram a 
eliminação jurídica dos atos que definiram créditos tributários não implicam 
redução ou extinção desses créditos cuja existência na ordem jurídica ainda 
não está assente. 
(...) 
Assim, numa interpretação que tenha em mente a globalidade do regime 
procedimental e processual e a coerência valorativa exigida pelo princípio 
da unidade da ordem jurídica (artigo 9º, nº 1, do Código Civil), será de 
concluir que aquela regra da indisponibilidade só valerá em relação a 
créditos já (presumivelmente) consolidados, por não ser possível a 
discussão da sua legalidade nos prazos normais em que pode ser discutida. 
Até ao momento em que se puder afirmar essa consolidação, a 
Administração Tributária não será titular de um crédito, mas de uma 
expectativa de o ter, que permite utilizar de vários poderes procedimentais e 
processuais tendentes à materialização do conteúdo do ato de liquidação, 
mas não obsta à possibilidade de apreciação de sua legalidade, com 
correlativo abandono dessa expectativa no caso de esta apreciação se vir a 
traduzir numa resposta negativa. (SOUSA, 2013, p. 100-101, grifo do autor). 

                                            
299 Conferir TRINDADE, 2015, p. 47. 
300 Essa ideia também é compartilhada no Brasil, como indica Marciano Seabra de Godoi (2010, p. 
73), em palestra realizada na Universidade de Lisboa: “o primeiro ponto que eu realçaria é que 
também do ponto de vista do direito brasileiro, do direito constitucional brasileiro, eu considero que 
não há maiores problemas de constitucionalidade nem uma pretensa colisão entre a adopção da 
arbitragem tributária e o princípio da indisponibilidade do crédito público. No Brasil nós vemos a 
indisponibilidade do crédito tributário como uma regra que se opõe ao administrador público ou à 
administração tributária, que não pode, de maneira discricionária, negociar os valores, decidir e 
aplicar a lei tributária levando em conta razões de conveniência, de oportunidade, enfim, ela está 
adstrita aos termos da lei.” 
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 Para essa corrente, o lançamento tributário passível de impugnação ou 

revisão, bem como aquele que está com suspensão da exigibilidade não 

configurariam ou representariam um crédito tributário indisponível. 

 Essa tese, contudo, não se aplicaria ao regime brasileiro, independentemente 

da teoria adotada sobre a natureza do lançamento tributário (se constitutivo, 

declaratório ou misto). Isso porque a administração pública possui o poder-dever de 

verificar se o sujeito passivo cumpre regularmente as leis tributárias, sendo que ela 

possui não só o dever de efetuar o lançamento tributário quando constatado alguma 

irregularidade ou o inadimplemento, como tal agir deve observar rigorosamente os 

elementos previstos no tipo legal tributário que compõem a regra matriz de 

incidência tributária. 

 Nesse ponto, Alberto Xavier (1998, p. 215) é preciso ao consignar que em 

relação “aos elementos do tipo legal, o princípio da tipicidade exclui qualquer 

manifestação relevante de vontade discricionária da Administração”, de forma que, 

por consequência desse princípio, estão também excluídos “quaisquer poderes de 

disposição referentes àqueles mesmos elementos.” Eventual lei que conceda tais 

poderes seria inconstitucional. 

 Constatada a ocorrência do fato gerador e apurado o valor do respectivo 

crédito, o Fisco não poderá abrir mão dos valores apurados por simples ato de 

vontade ou por deliberação discricionária. O valor do crédito tributário formalizado e 

quantificado apenas poderá ser alterado em situações excepcionais e caso exista 

alguma lei que preveja tal hipótese. 

 Nas palavras de Alberto Xavier (1998, p. 215), “haverá vinculação ou 

discricionariedade conforme a lei ordinária estabelecer deste ou daqueloutro modo.” 

 Importante que a indisponibilidade do crédito tributário não veda a revisão do 

lançamento decorrente do regular controle de legalidade dos atos administrativos, 

que pode ser realizado no curso de um processo administrativo ou mesmo de ofício 

pela Administração Pública, nos termos do seu poder de autotutela. 301 O próprio art. 

145 do CTN deixa claro que o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo 

só pode ser alterado em virtude de impugnação do sujeito passivo, recurso de ofício 

ou por iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 
                                            
301 Conferir a antiga, mas ainda atual, Súmula 473 do STF: “A administração pode anular seus 
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; 
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” (BRASIL, 1969). 
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149. Além disso, a indisponibilidade do crédito tributário não impede sua posterior 

redução ou alteração, desde que haja lei assim prevendo as respectivas hipóteses.  

 Os artigos 151, I e VI, 171 e 172 do CTN indicam situações excepcionais em 

que pode haver alteração do valor a pagar, mas sempre dependente de prévia lei 

ordinária. 302 Bernardo Lima (2010, p. 87), ao analisar a transação e a remissão 

como hipóteses de extinção do crédito tributário (171 e 172 do CTN), chega à 

conclusão que o “o crédito tributário, afinal, não é tão indisponível assim.” Se são 

possíveis transação, remissão e moratória, “é essencial concluir que o crédito 

tributário, para esse efeito, não é puramente uma situação jurídica indisponível.” 

(LIMA, 2010, p. 87). Por isso, o referido autor conclui: 

 
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). 

 

 De qualquer forma, é fato incontroverso que o montante originalmente exigível 

pode, excepcionalmente e dentro de certos parâmetros previamente estabelecidos 

na lei, ser alterado, o que confirma que a indisponibilidade do crédito tributário, 

apesar de ser a regra, não é absoluta. 

 Portanto, se é possível que a lei preveja hipóteses e situações de transação, 

anistia, remissão, moratória e parcelamento do crédito tributário, cujo montante será 

reduzido, cancelado ou diferido em razão de fato posterior à sua constituição, o 

denominado princípio da indisponibilidade não é óbice à criação, por lei, de outra 

forma de resolução de conflito na matéria tributária que importará na revisão jurídica 

(controle da legalidade) do ato administrativo de lançamento fiscal. 

 

5.1.2 O uso da arbitragem não importa renúncia ou disponibilidade do crédito 
tributário 
 

 Outro argumento e que complementa o anterior para legitimar a arbitragem no 

campo fiscal é no sentido de que esse método heterônomo de resolução de litígio 

                                            
302 Vide XAVIER, 1998, p. 216-217. 
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não importa disponibilidade ou renúncia do crédito tributário, muito menos afeta os 

elementos da obrigação tributária. Essa é, aliás, a principal razão para justificar o 

cabimento da arbitragem no direito tributário e afastar completamente os 

argumentos tradicionais que a ela se opõem. 

 Paula Vicente-Arche Coloma (2005, p. 54-55), professora espanhola que 

possui importante obra sobre o tema, reconhece a possibilidade de utilização da 

arbitragem no Direito Tributário especialmente porque quando as partes decidem por 

submeter o litígio à arbitragem, elas não estão dispondo do crédito tributário nem de 

nenhum elemento da obrigação tributária, mas simplesmente elegendo, em vez da 

via tradicional de resolução de litígios (administrativa e/ou judicial), o procedimento 

arbitral para tal finalidade. 303  

 Nesse mesmo sentido, Cesar García Novoa e Pablo Chico de La Cámara, em 

trabalho recente e integrante da obra coordenada pelo último e cuja proposta é a 

adoção de medidas alternativas de solução de conflitos na matéria tributária, com 

ênfase na arbitragem, aduzem que o regime espanhol não impede a utilização da 

arbitragem, pois inexiste qualquer disposição ou renúncia de direito ou do crédito 

tributário quando se utiliza a arbitragem. (LA CÁMARA et al, 2015, p. 205-207). 

 Tais autores, com amparo no art. 18 da Lei Geral Tributária Espanhola e no 

art. 7.3 da Lei 47/2003 304 (lei orçamentária e que trata das prerrogativas e atuação 

da Fazenda Pública, denominada naquele país de Ley General Presupuestaria 305) 

reconhecem que a arbitragem não interfere no exercício da potestade administrativa 

e que, apesar da regra geral da indisponibilidade, ao se prever que o legislador 

poderá prever exceções à regra da indisponibilidade, há margem para o que os 

autores denominam de “legalidad en la disposición,” por meio do qual a lei fixaria, 

                                            
303 Nesse sentido, conferir MENDONÇA, 2014, p. 83-86. Vide também MONTEIRO; CASTRO, 2009, 
p. 74-76; ROCHA, 2005, p. 101-102. 
304 “Artículo 7. Límites a que están sujetos los derechos de la Hacienda Pública estatal. 
1. No se podrán enajenar, gravar ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda Pública estatal 
fuera de los casos regulados por las leyes. 
2. Tampoco se concederán exenciones, condonaciones, rebajas ni moratorias en el pago de los 
derechos a la Hacienda Pública estatal, sino en los casos y formas que determinen las leyes, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de esta ley. 
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir 
judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje 
las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en 
Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.” (ESPANHA, 2003). 
305 Segundo consta na exposição de motivos, “La Ley General Presupuestaria tiene por objeto la 
regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de 
control financiero del sector público estatal.” (ESPANHA, 2003). 
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com suficiente precisão, os critérios e requisitos desse meio de resolução alternativa 

de conflitos. (LA CÁMARA et al, 2015, p. 206). 

 Ramon Falcón y Tella (1996, p. 259-260), por sua vez, em texto escrito em 

1996, já aduzia ser possível a utilização da arbitragem para a solução dos conflitos 

tributários e que o princípio da indisponibilidade do crédito tributário não a impede, 

mas apenas exige que o legislador defina com precisão suficiente os requisitos ou 

critérios e o alcance desse mecanismo de solução de conflitos. Para Falcón y Tella 

(1996, p. 260), o ordenamento jurídico espanhol apenas impede a livre disposição 

do crédito tributário pela Administração Pública como se tratasse de um cheque em 

branco dado ao credor (sujeito ativo da relação jurídica tributária), sem garantia 

alguma ao interesse público. 

 Todas essas ideias de alinham ao direito tributário brasileiro. Realmente, é 

consenso que a arbitragem não interfere no exercício do poder estatal de efetuar a 

cobrança do tributo já apurado pela fiscalização, por meio do lançamento. 306 O 

crédito tributário é indisponível (a priori), mas passível de impugnação. Mesmo com 

o crédito tributário formalizado, no sistema brasileiro ele pode ser combatido, seja na 

via administrativa – nesse caso por meio de processo instaurado e julgado pela 

Administração Tributária – seja na via judicial, por meio de medidas processuais 

próprias, decorrentes do exercício, pelo contribuinte, do respectivo direito de ação. 

 A arbitragem, caso assim decida o legislador, será uma terceira via de que o 

sujeito passivo poderá lançar mão em substituição à jurisdição estatal, faculdade 

esta que, sendo escolhida, impedirá (ou restringirá em alguns casos, conforme 

previsão legal) a concomitante ou seguida discussão judicial da matéria fiscal cujo 

mérito tenha sido enfrentado em um tribunal arbitral. 

 A arbitragem na matéria tributária somente se inicia após a existência do 

conflito, sendo que a manifestação de vontade existente entre as partes é apenas 

para instaurá-la, ou seja, para firmar o compromisso arbitral. O conteúdo da decisão 

proferida pelo árbitro não decorre de um acordo prévio feito entre as partes que diga 

respeito ao mérito da controvérsia fiscal. 

 Nota-se, na realidade, que a tarefa dos árbitros é funcionalmente idêntica à 

realizada pelos juízes, pois o que ambos fazem é verificar a compatibilidade do ato 
                                            
306 Nesse mesmo sentido, vide DACOMO, 2009, p. 226-227, cujas ideias são bem similares à ora 
desenvolvida para justificar a arbitragem no direito tributário e se amparam em Paula Vicente-Arche 
Coloma, Ana Perestrelo de Oliveira e Raúl Ventura, autores europeus também estudados no presente 
trabalho. 
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administrativo de cobrança do tributo com a lei, partindo, para tanto, da interpretação 

exclusiva do ordenamento jurídico. Enfim, o tribunal arbitral, tal qual o juiz togado, irá 

proferir uma decisão (uma norma jurídica individual específica) que irá confirmar ou 

anular o ato de lançamento/cobrança do tributo e/ou penalidade fiscal (outra norma 

jurídica individual que foi produzida pelos agentes públicos do Fisco). O exercício da 

atividade interpretativa pelo julgador para se chegar à solução do caso não viola a 

legalidade. 307  A semelhança entre a atividade desenvolvida pelo árbitro e a 

desenvolvida pelo juiz é bem evidente, a ponto de justificar o mesmo tratamento 308, 

igualando os efeitos da decisão a um título executivo. 

 Sobre esse tema, merece destaque a decisão proferida pelo Superior Tribunal 

de Justiça no MS 11.308, relatado pelo Ministro Luiz Fux, que legitimou o uso de 

arbitragem por uma entidade integrante da Administração Pública para dirimir 

questão vinculada a contrato administrativo e que se amparou, entre outros, nos 

argumentos desenvolvidos neste tópico. Constatou-se, no caso, a “ausência de 

óbice na estipulação da arbitragem pelo Poder Público”, valendo-se o STJ de 

ensinamento doutrinário no sentido de que: 

 
“(...) 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, STJ, 2008) 

 

 Enfim, “recorrer à arbitragem e dispor de elementos essenciais da obrigação 

tributária são realidades distintas”, como reconhece Francisco José Nicolau 

Domingos (2013, p. 368), em tese de doutorado sobre métodos de resolução 

alternativa em matéria tributária. O caráter indisponível do objeto litigioso não implica 

em si mesmo a proibição de se recorrer ao juiz “privado”, mas, sim, a proibição de se 

                                            
307 Nesse sentido, conferir SCHOUERI, 2012. p. 19-20, enfatizando a imprecisão da linguagem e a 
ausência de sentido unívoco do texto como algo que reforça a inexistência de uma única resposta 
correta e que a atividade revisora do ato administrativo não fere o princípio da legalidade. 
308  Segundo Carla Castelo Trindade (2015, p. 49), “se os tribunais arbitrais tributários estão 
condicionados a um julgamento segundo o direito constituído, como também o estão os tribunais 
tributários judiciais, as decisões dos primeiros violariam tanto o princípio da indisponibilidade dos 
créditos tributários quanto as dos segundos. Com efeito, vinculados que estão os árbitros ao direito 
constituído, as suas decisões irão, em princípio, no mesmo sentido em que iriam as de um qualquer 
juiz de toga.” 
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proferir uma decisão por equidade, pois esta, sim, pode prescindir da aplicação da 

lei. 

 Dessa forma, o mecanismo de solução de controvérsias em análise não 

importa na disponibilidade do crédito tributário, pois a análise feita pelos árbitros não 

é com base na equidade ou nos próprios juízos de conveniência e oportunidade, 

mas, sim, com respaldo exclusivo na lei. A título de conclusão desse tópico, 

apresentam-se as palavras do professor Diogo Leite Campos, árduo defensor da 

arbitragem tributária portuguesa bem antes dessa se concretizar em Portugal, que 

refutam a ideia de que indisponibilidade do crédito tributário e o monopólio da justiça 

impediriam a introdução da arbitragem no campo tributário: 

 
Vamos ver então o que é a arbitragem nos quadros do Estado de direito dos 
cidadãos. 
Para já, é livre. Quem quiser recorre a ela. Depois, abrange qualquer 
domínio que a pessoa queira. Quando se falam de indisponibilidade de 
direitos, que a arbitragem não pode tratar dos direitos indisponíveis, lembra-
me o tempo em que se dizia que os tribunais administrativos e fiscais, 
sobretudo os tribunais fiscais, não podiam intrometer-se na competência da 
administração, porque a administração fiscal obedecia a exigências técnicas 
demais para os tribunais. Havia que respeitar a separação dos poderes, 
portanto os tribunais não podiam anular actos da administração. Isto é 
século XIX, é napoleônico. 
Falar de direitos indisponíveis é anacrônico: os tribunais estão 
constantemente a julgar sobre direitos indisponíveis. Porque não o hão-de 
fazer os tribunais arbitrais no quadro do Estado de direito democrático dos 
cidadãos? Eles não estão a dispor de direitos, pelo contrário, estão a 
reconhecer os direitos: ‘o seu, a seu dono.’” (CAMPOS, 2010, p. 39-40). 

 

5.1.3 Existe um necessário monopólio da jurisdição estatal para a análise das 
questões tributárias no Brasil? 
 

 Para se analisar essa questão deve-se, antes de mais nada, compreender as 

razões pelas quais o STF entendeu ser constitucional a lei de arbitragem e verificar 

se há naquela decisão algum óbice à utilização desse meio para solucionar conflitos 

na matéria tributária. 

 O Supremo Tribunal Federal, em julgamento que iniciou em outubro de 1996 

e encerrou em dezembro de 2001, decidiu, por maioria 309, que a Lei 9.307/96 era 

                                            
309 A corrente vencedora foi liderada pelo Ministro Nelson Jobim, que abriu a divergência, tendo sido 
acompanhado pelos Ministros Ilmar Galvão, Ellen Gracie, Maurício Correa, Marco Aurélio, Celso de 
Mello e Carlos Velloso. A corrente minoritária e que foi vencida em parte foi liderada pelo Ministro 
Sepúlveda Pertence (relator originário do recurso), seguido pelos Ministros Sydney Sanches, Néri da 
Silveira e Moreira Alves. 
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integralmente constitucional. Tal discussão deu-se no julgamento do Agravo 

Regimental na Sentença Estrangeira nº 5.206. É importante salientar que o caso 

julgado não envolvia, originalmente, a análise da constitucionalidade da lei de 

arbitragem brasileira, mas apenas a homologação de um laudo arbitral estrangeiro, 

conforme art. 35 da referida lei. No caso em debate, tratava-se de simples sentença 

arbitral que resolveu conflito entre duas sociedades comerciais sobre “direitos 

inquestionavelmente disponíveis”, pois envolvia a existência e o valor de créditos a 

título de comissão por representação comercial de empresa brasileira no exterior. 310 

O recurso de agravo foi provido por unanimidade, entendendo o STF que, em 

razão da nova lei equiparar, no plano interno, os efeitos da sentença arbitral aos da 

sentença judicial, independentemente de homologação judicial, era possível ao 

Tribunal efetuar a homologação do laudo arbitral estrangeiro independentemente de 

sua prévia homologação pela Justiça do país de origem, nos termos do art. 35 da Lei 

9.307/96. 311 312 

 Entretanto, ainda que tal abordagem não fosse necessária para a solução do 

caso, o STF entendeu pertinente analisar, incidentalmente, a constitucionalidade de 

alguns dispositivos da Lei 9.307/96, tendo em vista o papel daquele Tribunal de 

guardião da Constituição, não podendo se furtar a enfrentar o problema da 

constitucionalidade da lei em debate. 313 

                                            
310 A vigência da nova lei foi essencial para que a pretensão do recorrente fosse acolhida pelo STF. 
Consta na ementa o seguinte trecho: “ausência de chancela, na origem, de autoridade judiciária ou 
órgão público equivalente: homologação negada pelo Presidente do STF, nos termos da 
jurisprudência da Corte, então dominante: agravo regimental a que se dá provimento, por 
unanimidade, tendo em vista a edição posterior da L. 9.307, de 23.9.96, que dispõe sobre a 
arbitragem, para que, homologado o laudo, valha no Brasil como título executivo judicial.” (BRASIL, 
STF, 2001). 
311 O pedido de homologação foi apresentado antes da entrada em vigor da Lei 9.307/96 que, como 
restou dito, alterou e inovou positivamente o regime da arbitragem brasileiro, entre as quais estipulou 
a desnecessidade de chancela ou homologação do laudo arbitral pelo Judiciário de origem para que o 
STF pudesse efetuar a homologação da sentença estrangeira. 
312  Deve-se lembrar que, original e tradicionalmente, a competência para efetuar referida 
homologação era do STF, tendo ocorrido tal alteração em 2015. Vide art. 35 da Lei 9.307/96, com a 
redação dada pela Lei. 13.129/2015: “Para ser reconhecida ou executada no Brasil, a sentença 
arbitral estrangeira está sujeita, unicamente, à homologação do Superior Tribunal de Justiça.”  
313 Eis o trecho da ementa: “2. Laudo arbitral: homologação: Lei da Arbitragem: controle incidental de 
constitucionalidade e o papel do STF. A constitucionalidade da primeira das inovações da Lei da 
Arbitragem - a possibilidade de execução específica de compromisso arbitral - não constitui, na 
espécie, questão prejudicial da homologação do laudo estrangeiro; a essa interessa apenas, como 
premissa, a extinção, no direito interno, da homologação judicial do laudo (arts. 18 e 31), e sua 
conseqüente dispensa, na origem, como requisito de reconhecimento, no Brasil, de sentença arbitral 
estrangeira (art. 35). A completa assimilação, no direito interno, da decisão arbitral à decisão judicial, 
pela nova Lei de Arbitragem, já bastaria, a rigor, para autorizar a homologação, no Brasil, do laudo 
arbitral estrangeiro, independentemente de sua prévia homologação pela Justiça do país de origem. 
Ainda que não seja essencial à solução do caso concreto, não pode o Tribunal - dado o seu papel de 



	170 

 Dessa forma, o STF se propôs a analisar a constitucionalidade dos artigos 6º, 

7º, 18, 31, 41 (que dava nova redação aos arts. 267, VIII e 301, IX, do CPC/1973) e 

42 da Lei 9.307/96. 

 Uma das questões essenciais tratadas nesse precedente dizia respeito à 

possibilidade de as partes firmarem cláusula compromissória (antes, portanto, do 

litígio), renunciando, em tese e de modo abstrato, à jurisdição estatal caso surja, no 

futuro, algum conflito vinculado ao contrato firmado entre as partes. Outro ponto 

importante discutido dizia respeito à possibilidade de execução específica da 

obrigação de firmar o compromisso arbitral se necessário for, mediante provimento 

judicial substitutivo da manifestação de vontade da parte resistente. 314 

 A arbitragem está pautada, como diretriz central, pelo princípio da autonomia 

da vontade (ou, mais atualmente, autonomia privada) 315, o que permite que as 

partes utilizem tal método de resolução de conflitos para solução de controvérsia 

versando sobre direito patrimonial disponível. Consequentemente, as partes 

renunciam ao direito constitucional de utilizarem a via judiciária para resolver seus 

conflitos. Em outras palavras, a autonomia privada possibilita que as partes 

manifestem a opção de substituir a jurisdição estatal pela arbitral.  

 Essas duas questões tangenciam a correta interpretação do inciso XXXV do 

art. 5º da Constituição de 1988. Vejamos algumas posições que foram relevantes 

para a solução da questão constitucional debatida. 

 O Ministro Pertence foi o relator e liderou a corrente que acabou vencida em 

parte no STF. Para o referido ministro, a equiparação do laudo arbitral à sentença 

judicial não violava a garantia constitucional da universalidade da jurisdição do 

Poder Judiciário. Para ele, o que a “Constituição não permite à lei é vedar o acesso 

ao Judiciário da lide que uma das partes lhe quisesse submeter, forçando-a a trilhar 

a via alternativa da arbitragem.” (BRASIL, STF, 2001, p. 968). O Ministro Pertence, 

com apoio no parecer do Ministério Público Federal, esclareceu que o princípio da 

                                                                                                                                        
"guarda da Constituição" - se furtar a enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado 
incidentemente (v.g. MS 20.505, Néri).” (BRASIL, STF, 2001). 
314 Consta do voto da Ministra Ellen Gracie a seguinte síntese da questão analisada pelo STF: “Faço 
essa rememoração para definir que o cerne da controvérsia, tal como manifestada até aqui, está em 
saber se, e até que ponto, podem os contratantes de cláusula compromissória restringir de antemão, 
o seu direito de acesso ao Judiciário para a solução dos litígios que exsurjam das relações civis e 
comerciais decorrentes da avença que firmaram. Ou se, ao revés, tal limitação – quando diga respeito 
a litígio futuro, de contornos ainda não determinados – entraria em confronto com a cláusula 
constitucional que remete ao Judiciário o conhecimento das lesões ou ameaças de lesão a direito.” 
(BRASIL, STF, 2001). 
315 Vide BERALDO, 2014, p. 8-9. 
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inafastabilidade do controle jurisdicional não estabeleceu que as partes interessadas 

sejam obrigadas a levar seus conflitos ao Poder Judiciário. Citando trecho do 

parecer do Procurador-Geral da República, o relator diz que “se se admite como 

lícita a transação relativamente a direitos substanciais objeto da lide, não se pode 

considerar violência à Constituição abdicar do direito instrumental de ação através 

de cláusula compromissória.” (BRASIL, STF, 2001, p. 981). 

 O problema da lei de arbitragem, para o Ministro Pertence, estava na 

estipulação da cláusula compromissória. Ele reconheceu como constitucional a 

estipulação do compromisso arbitral, mas entendeu que o texto constitucional 

bloqueava a estipulação de uma cláusula contratual prévia ao litígio, pois, segundo 

ele, a renúncia ao direito de ação somente seria possível se contemporânea ao 

surgimento do litígio. A renúncia ao direito de ação, por se tratar de direito de caráter 

instrumental, “não existe no abstrato: só se pode aferi-la em concreto” (BRASIL, 

STF, 2001, p. 1.002), uma vez ter como pressuposto a disponibilidade do direito do 

direito questionado. E continua: 

 
Segue-se que a manifestação de vontade da qual decorra a instituição do 
juízo arbitral – onde exista a garantia constitucional da universalização da 
jurisdição judicial e, pois, do direito de ação – não pode anteceder a efetiva 
atualidade da controvérsia a cujos deslinde pelo Poder Judiciário o acordo 
implica renunciar. Vale dizer, que não prescinde da concreta determinação 
de um litígio atual. (BRASIL, STF, 2001, p. 1.002-1.003) 

 

 O requisito da atualidade do litígio, portanto, para o Ministro Pertence, é 

pressuposto de constitucionalidade da arbitragem e só é atendido pelo compromisso 

arbitral, mas nunca pela cláusula compromissória. Esta última sempre terá como 

objeto “lides futuras e eventuais, de contornos indefinidos”, consubstanciando uma 

“renúncia genérica, de objeto indefinido, à garantia constitucional”. Para o Ministro 

Pertence: 

 
Só não a transgride o compromisso porque, por força dele, são os próprios 
titulares dos interesses objeto de uma lide já concretizada que, podendo 
submetê-la à jurisdição estatal, consentem em renunciar à via judicial e 
optar pela alternativa de arbitragem para solucioná-la. E só para isso. 
(BRASIL, STF, 2001, p. 1.006-1.007) 

 

 Afora isso, o relator também consignou que seria impossível que o Poder 

Judiciário suprimisse o consenso exigido para a instauração da arbitragem, pois 

aquele não pode substituir a vontade de uma das partes. Assim, para o Ministro 
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Pertence, o parágrafo único do art. 6º e o art. 7º da Lei 9.307/96 seriam 

inconstitucionais 316 e os artigos 41 e 42 que deles derivam. Por outro lado, quanto 

aos artigos 18 e 31 317 , o relator não via qualquer vício, motivo pelo qual os 

considerava constitucionais. 

 Aliás, as questões da irrecorribilidade e dos efeitos da decisão arbitral 

equivalentes à sentença judicial foram consideradas constitucionais por unanimidade 

pelo STF. 

 O Ministro Nelson Jobim votou em seguida e abriu a divergência. Sua atuação 

no caso tinha uma particularidade, pois ele participou também dos debates do 

projeto de lei quando era deputado federal. Era uma rara situação na qual um dos 

julgadores participou do processo de deliberação do ato legislativo impugnado. 

Primeiramente, ele enunciou a importância do tema, pois a arbitragem era 

considerada como uma medida que buscava conferir mais eficácia ao sistema legal. 

A eficácia deste, com efeito, não poderia ficar restrita exclusivamente à justiça 

estatal. Vendo, assim, com bons olhos a expansão dos sistemas extrajudiciais de 

solução de conflitos, Jobim conferiu ao art. 5º, XXXV, da CF/88 uma interpretação 

similar à do Ministro Pertence (ao menos nesse ponto). Segundo Jobim, tal 

dispositivo constitucional proíbe a existência ou a criação de modelos ou formas que 

excluam da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de lesão. Dessa forma, ele 

concluiu que tal norma é direcionada ao legislador e não ao cidadão, preservando o 

seu direito de opção e não impondo a compulsoriedade pela via judicial. 318 

Após longo debate, o ministro Jobim pediu vista e, após tratar a matéria com 

mais profundidade, ele reconheceu que o texto constitucional não proíbe que as 

partes estipulem formas extrajudiciais para a solução de seus litígios, sejam atuais, 

sejam futuros. A estipulação da forma de solução de eventual e futuro litígio não 

configura renúncia abstrata à jurisdição. Essa estipulação é atual, momentânea à 

assinatura do contrato; o conflito é que é futuro e deverá se limitar ao contrato 

firmado pelas partes. Novamente citando o inciso XXXV do art. 5º da CF/88, o 

                                            
316 Dispositivos que tratam da cláusula compromissória. 
317 Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a 
homologação pelo Poder Judiciário. 
Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da 
sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. 
318 Segundo o Ministro Jobim, “é permitido recorrer ao Poder Judiciário, como é permitido não recorrer 
ao Poder Judiciário. O que é proibido é impedir essa faculdade. É por isso que foi assegurado o 
direito de opção ao cidadão através da possibilidade de optar pelo Poder Judiciário ou não.” (BRASIL, 
STF, 2001, p. 1.020). 
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Ministro Jobim mais uma vez consignou que tal dispositivo se aplica ao legislador. 
319 

Acertadamente, sua posição contrária à do Ministro Sepúlveda Pertence 

acabou prevalecendo. A leitura feita pela maioria dos membros do STF a respeito do 

inciso XXXV do art. 5º da CF/88, portanto, foi no sentido de reconhecer que tal 

dispositivo se dirige ao legislador, mas nada impede que as partes, respeitada a 

autonomia privada, decidam levar eventual e futuro conflito à arbitragem. 

De outro lado, a indisponibilidade condicionada ou relativa dos bens públicos 

não é capaz de gerar uma “reserva de jurisdição”, obrigando que a resolução de 

litígios que os tenha por objeto seja feita exclusivamente junto ao Poder Judiciário. 
320  Apesar de a decisão proferida pelo STF ter se limitado ao critério da 

disponibilidade do direito patrimonial previsto na lei geral brasileira, as razões 

declinadas pela doutrina majoritária podem ser plenamente adaptadas à realidade 

da arbitragem envolvendo a matéria tributária, pois o crédito tributário, nos termos da 

lei, pode ser objeto de transação. 

Nesse ponto, é interessante observar alguns votos proferidos no precedente 

do STF que reconheceu a constitucionalidade da Lei 9.307/96, entre eles o do 

Ministro Pertence (este, no caso, declarava os dispositivos vinculados à cláusula 

compromissória inconstitucionais). Por várias vezes, o Ministro Pertence mencionou 

a legitimidade da arbitragem por se tratar de direitos disponíveis e vinculou esse 

conceito à possibilidade de transação dos interesses em discussão. No voto do 

Ministro Pertence (BRASIL, STF, 2001, p. 993), constam passagens no sentido de 

que “prevaleceu, em contrário, a dos que – partindo da disponibilidade da pretensão 

objeto da lide – concluem que, da possibilidade de transação ou mesmo da renúncia 

do direito, surge a legítimidade do acordo” que transfere a terceiros a prerrogativa 

para solucionarem determinado conflito. 

                                            
319  Essa posição foi acompanhada pelos demais Ministros, merecendo destaque a posição do 
Ministro Carlos Velloso (p. 1.199 do acórdão) e da Ministra Ellen Gracie (p. 1.149 do acórdão), tendo 
a última sintetizado o seguinte: “como se vê, o cidadão pode invocar o Judiciário, para a solução de 
conflitos, mas, não está proibido de valer-se de outros mecanismos de composição de litígios. Já o 
Estado, este sim, não pode afastar do controle jurisdicional as divergências que a ele queiram 
submeter os cidadãos.” (BRASIL, STF, 2001, p. 1.149, destaques no original). 
320 O Min. Celso de Mello, ao julgar o MS 23452/RJ, do qual foi o relator, afirmou que "o postulado de 
reserva constitucional de jurisdição importa em submeter, à esfera única de decisão dos magistrados, 
a prática de determinados atos cuja realização, por efeito de explícita determinação constante do 
próprio texto da Carta Política, somente pode emanar do juiz, e não de terceiros, inclusive daqueles a 
quem haja eventualmente atribuído o exercício de poderes de investigação próprios das autoridades 
judiciais.” 
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Em outra passagem, o Ministro Pertence (BRASIL, STF, 2001, p. 993), para 

justificar a possibilidade das partes firmarem compromisso, citou trechos de José 

Frederico Marques tais como: “cuidando-se de relação jurídica disponível e de 

interessados capazes de transigir, podem ambos entrar em composição para 

solucionar os seus recíprocos desentendimentos (...)”, além de “cuidando-se de 

direitos disponíveis entre interessados com plena capacidade de transigir e contratar 

(...)”. Por fim, em outro momento do voto, o Ministro Pertence assim consignou: 

 
O compromisso arbitral, contudo, funda-se no consentimento dos 
interessados e só pode ter por objeto a solução de conflitos sobre direitos 
disponíveis, ou seja, de direitos a respeito dos quais as partes podem 
transigir. (...) Se esta, a coação para efetivar, na relação entre as partes, a 
norma jurídica individual da sentença, é monopólio do Estado, a própria 
determinação da norma concreta a executar não o é, se se cuida de direito 
privado e disponível: aí, reservam-se à autonomia das partes a transação e 
a própria renúncia.  
Ora, se a pretensão material é mesmo disponível, igualmente disponível se 
há de reputar a ação votada à sua afirmação jurisdicional (...). (BRASIL, 
STF, 2001, p. 995). 

 

 O próprio Ministro Jobim acompanhou o entendimento do Ministro Pertence 

nesse ponto ao dizer que “efetivamente, a disponibilidade dos interesses é condição 

necessária para a adoção da arbitragem” (BRASIL, STF, 2001, p. 1.056), sendo 

certo que “ocorrido conflito com pretensões materiais indisponíveis, ineficaz, para 

essa lide específica, a cláusula compromissória.” (BRASIL, STF, 2001, p. 1.063). 

 É difícil antever qual seria a posição do STF caso este viesse a apreciar a 

constitucionalidade de uma lei criando a arbitragem no campo tributário, bem como 

qual seria a força vinculativa do precedente ora comentado em relação a uma futura 

manifestação do STF. Tudo indica que a interpretação do art. 5º, XXXV, da CF/88 

seria a mesma, ou seja, trata-se de norma proibitiva e dirigida ao legislador. 

Contudo, quanto à possibilidade de direitos indisponíveis (ao menos a priori) 

serem objeto de arbitragem, as manifestações constantes nos votos a respeito da 

sua possibilidade quando se trata de direitos disponíveis devem ser 

contextualizadas, pois a lei então em análise indicava apenas aquele critério de 

arbitrabilidade. 

Certamente, em 2001, o STF teria mais resistência em julgar constitucional 

uma lei que autorizasse a utilização da arbitragem para resolver questões 

envolvendo direitos indisponíveis. A arbitragem estava iniciando e o Poder Judiciário 

ainda não tinha opinião sobre o instituto. Entretanto, já se mostrou o equívoco 
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evidente no raciocínio de se vincular a arbitragem à disponibilidade dos direitos 

como se possuíssem um vínculo natural e ontológico e que, por consequência, fosse 

vedada a utilização de outro critério.  

De qualquer forma, ao vincular o conceito de disponibilidade do direito à 

possibilidade de transação, a posição externada em vários votos do precedente em 

estudo nos mostra que o STF não fechou completamente as portas para a 

arbitragem na matéria tributária, pois, mesmo reconhecendo que o crédito tributário, 

a priori, é indisponível, nada impede ao legislador estabelecer critérios que legitimem 

a transação entre o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação jurídica tributária, 

bem como criar outras formas de redução ou extinção do crédito tributário. 

Dessa forma, uma visão que leve em consideração o atual cenário político, 

legislativo e jurídico sobre a arbitragem, no qual o próprio Poder Judiciário está 

institucionalmente envolvido e vinculado à utilização de meios extrajudiciais para a 

solução de controvérsias, indica a legitimidade da arbitragem como meio alternativo 

para a resolução de conflitos dessa espécie. 

Tudo leva a crer que o STF, hoje, avaliaria a arbitragem envolvendo direitos 

patrimoniais indisponíveis de uma forma diversa da externada pelo Ministro Pertence 

quando do julgamento da SE 5.206. Soaria estranho que o STF declarasse 

inconstitucional o uso da arbitragem nessa situação, pois, de alguma forma, iria 

contra uma tendência que ele mesmo busca liderar: a desjudicialização. 321 

 

5.1.4  Direito patrimonial como possível critério para legitimar a arbitragem 
 
 Restou dito que a doutrina indica que há três critérios de arbitrabilidade 

objetiva: a disponibilidade do direito, a ligação do litígio com a ordem pública e a 

patrimonialidade da pretensão. Em geral, a arbitragem é cabível para a resolução de 

litígios que envolvem direitos patrimoniais disponíveis. Mas essa vinculação não é 

obrigatória, necessária, natural nem ontológica, como várias vezes restou dito nesse 

trabalho. 
                                            
321 Vide capítulo 2 sobre a questão da desjudicialização e o crescimento das ADR. Vide também as 
conclusões de Adilson Rodrigues Pires (2008, p. 401-409), que reconhece o caráter complementar 
entre a jurisdição estatal (oficial) e os outros meios de resolução de conflitos, entre os quais a 
arbitragem que, para o citado autor, é plenamente cabível na seara tributária. E conferir voto da 
Ministro Maurício Corrêa, na SE 5.206-AgRg, o qual reconheceu a importância da arbitragem como 
mecanismo moderno e indispensável “ao aperfeiçoamento de nosso sistema jurídico, a exemplo do 
que se cristalizou, há muito, na legislação da maioria dos Estados democráticos, como instrumento 
alternativo, eficaz e célere para a composição de litígios.” (BRASIL, STF, 2001, p. 1.156) 
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 O critério de arbitrabilidade é uma escolha do legislador, como também ficou 

bem claro nos capítulos anteriores 322. Por mais de uma vez restou consignado que 

as partes, ao adotarem a arbitragem, não exercem qualquer poder de disposição 

sobre a situação controvertida, uma vez que o árbitro sempre será um julgador que 

não substitui as partes, cabendo-lhe dizer qual o direito aplicável ao caso concreto. 

 Dessa forma, a previsão do critério de patrimonialidade em legislações 

estrangeiras permite que um direito de caráter patrimonial indisponível possa ser 

objeto de convenção de arbitragem. Edoardo Ricci (2007, p. 404), ao comentar a 

legislação alemã, diz que “no âmbito patrimonial, portanto, também as matérias 

indisponíveis podem ser decididas por árbitros: a disponibilidade do objeto da lide 

constitui pressuposto apenas nas matérias não patrimoniais.” 

 No caso do direito tributário, a disponibilidade do direito deve ser entendida de 

forma contextualizada com o regime jurídico da matéria. Como dito no capítulo 3, a 

indisponilidade é aferida em graus ou níveis. É notório que a administração pública 

não possui mera faculdade de efetuar o lançamento tributário caso ela entenda que 

o fato gerador do tributo tenha ocorrido. Ela possui o dever de fazê-lo, pois sua 

atividade é plenamente vinculada. O Fisco também não pode dispensar o 

pagamento de um tributo sem qualquer parâmetro. Isso poderia, inclusive, violar a 

isonomia. Essa atividade, realmente, é vinculada. Entretanto, o crédito decorrente do 

exercício da competência tributária não é absolutamente indisponível, pois ele pode 

ser objeto de transação ou remissão, bem como as multas podem ser anistiadas, 

desde que observada a legislação de regência da matéria. 

 Tais poderes estão previstos no Código Tributário Nacional brasileiro. 323 Ou 

seja, o crédito tributário é disponível nos limites da lei (condicionada, portanto), que 

regulará a atividade do agente público (princípio da legalidade) e poderá autorizá-lo 

a transacionar com o contribuinte, de forma a reduzir ou cancelar o crédito tributário 

já formalizado. 324 

                                            
322 Edoardo Ricci (2007) consigna três afirmativas: primeiro, que a disponibilidade do objeto da lide 
não é pressuposto necessário da arbitragem, considerando o tema sob o perfil lógico, mas explicado 
apenas sob o ponto de vista histórico e de oportunidade; em segundo lugar, pautado em uma visão 
política, a disponibilidade como critério repousaria em uma visão autoritária de Estado e menos 
liberal; e por fim, já há modelos jurídicos que começam a adotar o critério alemão. 
323 Conferir artigos 156, III e IV, 171, 172, 175 e 180, merecendo destaque o art. 171 do 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 
conseqüente extinção de crédito tributário.” 
324 Nesse sentido, MENDONÇA, 2014, 78-83. 
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A relativa disponibilidade do crédito tributário é também aferível na realidade 

brasileira na medida em que alguns Estados editaram leis específicas para autorizar 

a cessão a terceiros dos direitos de crédito tributário decorrentes de impostos já 

vencidos e não pagos, ou seja, cujos fatos geradores já ocorreram e estão em 

processo de cobrança. E esses créditos irão compor um fundo de investimentos 

privado, do qual serão emitidos títulos ao público em geral. 

 Como exemplo, pode-se indicar a Lei Estadual nº 19.266/2010, do Estado de 

Minas Gerais, cujo artigo 1º autoriza o Poder Executivo a ceder, a título oneroso, à 

empresa Minas Gerais Participações S.A. - MGI ou a fundo de investimento em 

direitos creditórios constituído de acordo com as normas da Comissão de Valores 

Mobiliários alguns títulos e direitos de crédito, entre os quais os direitos creditórios 

originários de créditos tributários, objeto de parcelamentos administrativos, 

referentes ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação – ICMS. No mesmo sentido é a Lei nº 13.723/2009, do Estado de São 

Paulo. 325 

Esse tema voltou à cena recentemente e compõe, com apoio expresso do 

Ministério da Fazenda 326, o projeto de lei federal feito pelo Senado que prevê a 

possibilidade de cessão dos créditos tributários federais inscritos em dívida ativa, 327 

                                            
325 “Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, a título oneroso, à sociedade de propósito 
específico a que se refere o artigo 8º desta lei, ou à Companhia Paulista de Parcerias - CPP, ou, 
ainda, a fundo de investimento em direitos creditórios, constituído de acordo com as normas da 
Comissão de Valores Mobiliários, os direitos creditórios originários de créditos tributários e não 
tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, relativos ao Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, ao Imposto de Transmissão "Causa Mortis" 
e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, às taxas de qualquer espécie e origem, às multas administrativas de natureza 
não tributária, às multas contratuais, aos ressarcimentos e às restituições e indenizações. 
§ 1º - A cessão compreende apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito e somente poderá 
recair sobre o produto de créditos tributários cujo fato gerador já tenha ocorrido e de créditos não 
tributários vencidos, efetivamente constituídos e inscritos na divida ativa do Estado ou reconhecidos 
pelo contribuinte ou devedor mediante a formalização de parcelamento.” (MINAS GERAIS, 2010). 
326 Segundo consta na notícia veiculada no dia 14 de julho de 2016 no site da Revista Exame, “o 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o governo está 
estudando a securitização da dívida ativa. Conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em 
tempo real da Agência Estado, o governo estuda a medida para ajudar no esforço fiscal de R$ 55,4 
bilhões que precisa fazer para cumprir a meta fiscal do ano que vem, que prevê um déficit de R$ 139 
bilhões”. (disponível em http://exame.abril.com.br/economia/noticias/meirelles-conversa-com-tcu-
sobre-ideia-de-securitizacao-da-divida-ativa, acesso em 20 de agosto de 2016) 
327 Conferir Projeto de lei do Senado nº 204, de 2016, que busca alterar a Lei 4.320/64 e incluir o art. 
39-A, cuja redação é a seguinte: Art. 1° Inclua-se na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, o 
seguinte artigo 39-A: “É permitido aos entes da federação, mediante autorização legislativa, ceder 
direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos 
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por meio do qual o governo receberá antecipadamente, com deságio, valores que 

eventualmente iria receber no futuro. Esses créditos irão compor fundos de 

investimento, o que comumente se denomina de securitização de ativos. 

Mesmo que tais leis disponham que o crédito tributário mantém sua natureza 

e origem, bem como o que é transferido ao cessionário é apenas o direito autônomo 

ao recebimento do crédito, não há dúvida que o Poder Público está reconhecendo 

que é titular de um direito patrimonial cuja disponibilidade não é tão absoluta assim. 

 Por fim, outra experiência brasileira e existente na própria Administração 

Pública legitima ainda mais a possibilidade de se utilizar a arbitragem ora defendida. 

Trata-se da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), 

órgão que funciona junto à Advocacia-Geral da União (AGU) e no qual se busca o 

deslinde, em sede administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre órgãos 

e entidades da Administração Federal, bem como destas e a Administração Pública 

dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios. 328 Segundo o art. 18 do Decreto 

7.392/2010, compete à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal: 

 
I - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio 
de conciliação, no âmbito da Advocacia-Geral da União; 
II - requisitar aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal 
informações para subsidiar sua atuação; 
III - dirimir, por meio de conciliação, as controvérsias entre órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal, bem como entre esses e a 
Administração Pública dos Estados, do Distrito Federal, e dos Municípios; 
IV - buscar a solução de conflitos judicializados, nos casos remetidos pelos 
Ministros dos Tribunais Superiores e demais membros do Judiciário, ou por 
proposta dos órgãos de direção superior que atuam no contencioso judicial; 
V - promover, quando couber, a celebração de Termo de Ajustamento de 
Conduta nos casos submetidos a procedimento conciliatório; 
VI - propor, quando couber, ao Consultor-Geral da União o arbitramento das 
controvérsias não solucionadas por conciliação; e 
VII - orientar e supervisionar as atividades conciliatórias no âmbito das 
Consultorias Jurídicas nos Estados. (BRASIL, 2010). 

 

Pois bem, nesse foro administrativo, a própria Procuradoria da Fazenda 

Nacional reconheceu que é plenamente viável a conciliação em matéria tributária. 329 

                                                                                                                                        
administrativos ou judiciais, inscritos ou não em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado.” 
(SERRA, 2016). 
328 Vide Portaria 1.281/2007, editada pelo Advogado-Geral da União. 
329 Conferir o Parecer AGU/SRG 01/2007, cuja ementa é a seguinte: “Necessidade de solução de 
controvérsias entre Órgãos e Entidades da Administração Federal versando sobre matéria tributária e 
fixação de competência da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, 
integrante da estrutura Consultoria-Geral da União. 
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Caso não haja conciliação, é possível o arbitramento ou encerramento da 

controvérsia, por meio de parecer da Consultoria-Geral da União. 

Sobre essa questão, merece destaque o Parecer AGU/SRG nº 01/2008, que 

envolveu a solução de controvérsia entre a Secretaria da Receita Federal e o Banco 

Central do Brasil e que envolvia a cobrança de contribuições previdenciárias sobre o 

pagamento de profissionais autônomos. No caso, após a análise jurídica da questão, 

houve o encerramento, por Parecer, de controvérsia jurídica entre o órgão e a 

entidade federal, com a definição sobre a existência de obrigação tributária. 

Apesar de no sistema vinculado à AGU não existir propriamente uma 

arbitragem, com eleição de árbitros, nota-se que o conflito a respeito de uma 

controvérsia tributária foi dirimido por um terceiro integrante de outro órgão ou 

pessoa jurídica distinta de um dos interessados e do Poder Judiciário. Além disso, o 

próprio Poder Público, ao aceitar e incentivar a possibilidade de conciliação, 

reconhece que se está frente a um direito patrimonial cuja disponibilidade está 

atrelada aos limites da lei (ou seja, não é absolutamente indisponível). 

 Tudo isso demonstra que a indisponibilidade do crédito tributário não é 

absoluta nem rígida a ponto de impedir o uso da arbitragem, pois essa mesma 

indisponibilidade é consideravelmente abrandada, em diversas situações, nos 

termos da lei. Além disso, a patrimonialidade do direito é elemento existente nas 

obrigações tributárias, de forma que essa compreensão conjunta permite concluir 

que a utilização da arbitragem para resolver conflitos tributários no Brasil é legítima e 

não possui impedimento no ordenamento jurídico. 

 

5.1.5 Interesse público e interesse fazendário não são sinônimos 
 

Não é de hoje que a noção de “interesse público” deixou de ser vista como 

sinônimo de “interesse estatal ou fazendário”, justificando, assim, uma dicotomia 

usual entre interesse público primário e interesse público secundário (de cunho 

patrimonial). Em razão disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

entende que o Ministério Público não necessita participar de processos que 

                                                                                                                                        
I. A conciliação entre Órgãos e/ou Entidades da Administração Federal, no âmbito da Advocacia-
Geral da União, inclui a matéria de natureza tributária. 
II. É da competência da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF, 
integrante da Consultoria-Geral da União, a competência para a conciliação de controvérsias 
envolvendo a matéria tributária.” (BRASIL, 2007). 
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envolvam a defesa do erário. 330 Ao se afirmar, de forma genérica, que o interesse 

público é indisponível e que existe uma supremacia do interesse público sobre o 

privado, corre-se o risco de se legitimar qualquer ato estatal, inclusive aqueles que 

violam direitos fundamentais do indivíduo. 

Por isso, a doutrina atual brasileira tem afirmado que o interesse público é 

aferível no caso concreto, pois, como bem acentua Humberto Ávila (2007, p. 207), 

“na definição de interesse público estão também contidos elementos privados”. 

Assim, questiona-se o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, 

pois o primeiro, por si só, não possui primazia frente ao segundo, muito menos a 

priori. Eventual supremacia “só se verifica em algumas situações específicas e 

sempre dentro de condições definidas e limitadas constitucionalmente.” (SCHIER, 

2007, p. 241). Por fim, Marçal Justen Filho acertadamente consigna que: 

 
Somente seria possível aludir a ‘interesse público’ como resultado de um 
longo processo de produção e aplicação do direito. Não há interesse público 
prévio ao direito ou anterior à atividade decisória da administração pública. 
Uma decisão produzida por meio de procedimento satisfatório e com 
respeito aos direitos fundamentais e aos interesses legítimos poderá ser 
reputada como traduzindo ‘o interesse público’. Mas não se legitimará 
mediante a invocação a esse ‘interesse público’, e sim porque compatível 
com os direitos fundamentais. (JUSTEN, 2006, p. 46). 

 

Em razão disso, Carlos Alberto de Salles pugna acertadamente por uma 

consideração contextualizada do interesse público, o que, segundo ele, deve levar 

em conta os objetivos a serem alcançados pela Administração Pública, permitindo, 

inclusive, a adoção de formas consensuais de solução de controvérsias. 331 Assim, o 

referido autor afirma que “dita indisponibilidade não representa mais que a 

vinculação das ações administrativas aos interesses maiores do Estado.” (SALLES, 

2011, p. 293). Trata-se, segundo o autor, de “compulsoriedade e inafastabilidade do 

vínculo de interesse.” (SALLES, 2011, p. 293).  

Levando a questão para a análise da indisponibilidade do bem público, Carlos 

Alberto de Salles afirma que, em regra, os bens públicos estão atrelados ao 
                                            
330 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPANHIA DE 
ABASTECIMENTO (CONAB). SAFRA DE ALGODÃO. CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO FEITA DE 
FORMA FRAUDULENTA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA. 
1. O Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que o interesse público a justificar a 
obrigatoriedade da participação do Ministério Público não se confunde com o mero interesse 
patrimonial-econômico da Fazenda Pública. Precedentes. (…) (AgRg no REsp 1.147.550/GO, Rel. 
Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 02/09/2010, DJe 19/10/2010) 
331 Vide SALLES, 2011, p. 124-130. 
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atendimento de finalidades públicas e estão disponíveis somente para tais fins. São 

indisponíveis apenas para fins diversos dos previstos na lei. Excepcionalmente 

ocorrem situações de indisponibilidade, como ocorre com a presença de elementos 

que indiquem a necessária proteção ambiental. Nota-se, contudo, que a 

indisponibilidade, nesse caso, decorrerá das características ou atributos do bem (de 

nítido interesse coletivo), e não de sua titularidade pertencer ao Estado. Por isso, 

Carlos Alberto de Salles afirma que: 

 
“(...) indisponibilidade, da forma como vem sendo utilizada no direito 
administrativo, tem significado diverso daquele de vedação à transferência 
da titularidade de bens públicos. (...) a asserção ‘indisponibilidade’, tanto do 
interesse público, quanto dos bens públicos deve ser afastada como regra 
geral. Existe, isto sim, de um lado, um princípio de vinculação ao interesse 
público, e, de outro, uma disponibilidade condicionada dos bens públicos.” 
(SALLES, 2011, p. 295) 

 

Dessa forma, seguindo o raciocínio construído, bens públicos afetados a um 

objetivo podem ser transferidos, desde que continuem a atingir as finalidades 

específicas a eles vinculadas. O Supremo Tribunal Federal não é refratário a essa 

ideia, sendo que a 1ª Turma, ao julgar ao RE 253.885, reconheceu a possibilidade de 

disposição de um bem público tendo em vista o contexto justificar a existência de um 

interesse público maior capaz de legitimar a transação. 332 

 Nesse precedente, o STF reconheceu, na linha da doutrina tradicional, que 

“em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à 

coletividade”, de forma que o administrador público, sendo mero gestor, não pode 

deles dispor. Entretanto, a busca pela satisfação de um interesse público pode 

passar pela disponibilidade legalmente autorizada desse bem público. 

Há, portanto, como regra, a (in)disponibilidade condicionada que não se 

confunde com renúncia ou disposição do direito sobre o qual as partes divergem. 333 

Em outras palavras, a indisponibilidade de bens e do interesse público não 

tem qualquer relação com a obrigatoriedade ou exclusividade de que a eventual 
                                            
332 EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são 
indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa 
pública, não tem disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há 
casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente 
quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à 
ultimação deste interesse. Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do 
acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é 
vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário não conhecido. (RE 
253.885, Relatora: Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, julgado em 04/06/2002, DJ 21-06-2002) 
333 Nesse sentido, conferir MENDONÇA, 2014, p. 30-37. 
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controvérsia sobre esses bens e direitos seja solucionada exclusivamente sob o 

amparo da jurisdição estatal. 334 Sobre essa questão, merece destaque a síntese 

feita por Bernardo Lima: 

 
Não é pelo fato de o bem da vida estar ligado ao interesse público que 
aparece uma crosta de indisponibilidade absoluta no seu entorno. As 
exigências do dia a dia, especialmente em matéria tributária, que guarda 
estreita conexão com a oscilação econômica, orientam a adoção, pelo 
Estado, de mecanismos eficientes que objetivam a realização do crédito 
tributário – e inevitavelmente impõe a disponibilização de suas situações 
jurídicas – sem o qual, certamente, o interesse público restaria desassistido. 
(LIMA, 2010, p. 88-89) 

 

No âmbito tributário, o Estado não necessita do auxílio do Poder Judiciário 

para fazer valer suas prerrogativas e poderes, em face da autoexecutoriedade dos 

atos administrativos. O Estado necessitará do Poder Judiciário para fazer valer a 

coação patrimonial, devendo ajuizar a ação de execução fiscal ou, em alguns casos, 

medida cautelar fiscal para buscar resguardar a satisfação do crédito tributário. Mas 

não há dúvida que o Poder Público não precisa dessa estrutura para formalizar o 

crédito tributário, aplicar sanções e iniciar a cobrança administrativa. 

Na verdade, quem possui o direito fundamental à tutela jurisdicional (ou 

acesso ao Poder Judiciário) é o cidadão, em razão do princípio da inafastabilidade 

da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, do texto constitucional brasileiro. 335  O 

Estado não tem direito fundamental algum. Além disso, a questão da reserva de 

jurisdição, tema subjacente a algumas questões, como as que envolvem o acesso à 

residência (art. 5º, XI, CF/88) ou à comunicação telefônica (art. 5º, XII, CF/88), 

representa uma garantia de defesa e proteção de direitos fundamentais e não um 

instrumento normativo de proteção de um interesse do Estado. E de qualquer forma, 

não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a 

constitucionalidade da lei de arbitragem brasileira, dizendo que as partes poderiam 

renunciar em um caso concreto ao direito de acesso ao Poder Judiciário e escolher 

outra forma de resolver suas controvérsias. 

Em síntese, a indisponibilidade do interesse público e dos bens públicos não 

gera uma absoluta reserva de jurisdição nem impede que eles sejam 

                                            
334 Também nesse sentido SCHOUERI, 2012, p. 21-22. 
335 Art. 5º, XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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transacionados, não sendo razão suficiente para afastar a utilização da arbitragem 

na matéria tributária. 

 
5.2 O papel da lei complementar no direito tributário e a importante função de 
estabelecer normas gerais 
 
 Reconhecendo-se ser possível e constitucionalmente válida a utilização da 

arbitragem como forma de resolução de conflitos de matéria tributária, algumas  

perguntas vêm à mente, tais como: é necessária lei complementar alterando o 

Código Tributário Nacional para regular tal questão? É necessária alguma alteração 

legislativa ordinária para sua implementação? A Lei 9.307/96 é aplicável ou mesmo 

suficiente para regular a arbitragem envolvendo a matéria tributária? 

 Para responder essas questões deve-se, primeiramente, enfrentar a questão 

do papel da lei complementar no direito tributário e as hipóteses previstas no CTN a 

respeito da extinção do crédito tributário. 

 

5.2.1 A arbitragem estaria prevista no art. 156 do CTN? 
 

 É mais que conhecido o importante papel da lei complementar como fonte do 

direito tributário 336 . O texto constitucional prevê expressamente a necessidade 

desse tipo de lei em diversos dispositivos, como, por exemplo, para tratar de alguns 

impostos específicos (como ISS e ICMS). Mas o que é relevante para a presente 

pesquisa é o que está previsto no art. 146 da Constituição Federal 337, que dispõe 

ser necessária lei complementar para tratar, entre outras matérias, de normas gerais 

de direito tributário, em especial sobre obrigação, lançamento e crédito tributário. 

                                            
336 Conferir, entre outros, COÊLHO, 2004, p. 99-126; CARRAZA, 2012, p. 1.034-1.127. 
337 Art. 146. Cabe à lei complementar: 
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios; 
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta 
Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; 
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, 
II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 
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 Também é fato reconhecido por unanimidade da doutrina bem como pelo STF 
338 que, em razão do art. 146 da Constituição Federal, algumas normas do Código 

Tributário Nacional foram recepcionadas como lei complementar em razão da 

matéria, motivo pelo qual elas só podem ser alteradas por outra lei complementar, 

mesmo não sendo, na origem, formalmente, lei de tal quilate. 339 

 O conceito de normas gerais nunca foi facilmente assimilável. 340 Mas há 

certo consenso de que, sendo o Brasil um estado federado e como cada ente possui 

competência tributária (privativa, concorrente ou residual, conforme o caso), é 

imprescindível estabelecer uniformidade em certas matérias. As normas gerais 

buscam, justamente, servir como leis nacionais, pois valem para todas as pessoas 

políticas, inclusive a própria União. Não se limitam, portanto, a serem leis federais, 

mas leis de alcance nacional. 341 

 Reconhecer que a arbitragem pode ser utilizada para resolver conflitos 

tributários importa em dizer que a sentença arbitral eventualmente favorável ao 

                                            
338 Vide relevante precedente, do qual originou a Súmula Vinculante nº 8: 
EMENTA: PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A LEI 
COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA 
DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 
45 E 46 DA LEI 8.212/91 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DO DECRETO-LEI 1.569/77. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. I. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE 
LEI COMPLEMENTAR. As normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de 
normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto sob a 
Constituição pretérita (art. 18, § 1º, da CF de 1967/69) quanto sob a Constituição atual (art. 146, III, b, 
da CF de 1988). Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina 
homogênea, em âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir 
regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação, implicaria prejuízo à 
vedação de tratamento desigual entre contribuintes em situação equivalente e à segurança jurídica. II. 
DISCIPLINA PREVISTA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei 
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pelas Constituições de 
1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS 
CONTRIBUIÇÕES. As contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se 
submetem ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149 da CF de 
1988. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. Inconstitucionalidade dos 
arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo 
único do art. 5º do Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1º do art. 18 da Constituição de 1967/69. V. 
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São legítimos os 
recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91 e não impugnados 
antes da data de conclusão deste julgamento. (RE 560626, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 
Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2008, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 04-12-
2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-05 PP-00868 RSJADV jan., 2009, p. 35-47) 
339 Vide ÁVILA, 2006, p. 138, no qual indica diversos precedentes do STF e do STJ. 
340 “A edição de normas gerais em matéria de legislação tributária constitui o tema mais difícil na 
descrição do regime jurídico das leis complementares.” (ÁVILA, 2006, p. 135). 
341 Nesse sentido, COÊLHO, 2004, p. 102-103; CARRAZA, 2012, p. 1038-1039. Vide também o RE 
560.626, especialmente o voto do Min. Gilmar Mendes. 
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sujeito passivo da obrigação tributária acarretará, por consequência, a extinção do 

crédito tributário. 

 Ocorre que essa hipótese não está prevista em nenhum dos onze incisos do 

art. 156 do Código Tributário Nacional, que prevê formas de extinção do crédito 

tributário. A dúvida que se lança é se seria possível equiparar o laudo ou sentença 

arbitral à decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória (inciso IX) ou à 

decisão judicial passada em julgado (inciso X). 

 Quanto à primeira hipótese, verifica-se que o inciso IX do art. 156 do CTN se 

limita à situação vinculada a determinado processo administrativo fiscal, regulado 

por lei própria. Não há esforço hermenêutico que consiga equiparar uma sentença 

arbitral à decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita 

administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória.  

 Segundo Luís Eduardo Schoueri (2011, p. 577), o CTN não considera a 

hipótese de o crédito tributário ser extinto por arbitragem, “embora o laudo arbitral 

possa ser equiparado a decisão administrativa irrevogável.” Porém, essa 

equiparação não é suficiente para compreender que a sentença arbitral esteja 

inserida no inciso IX do art. 156 do CTN a ponto de reconhecê-la como hipótese de 

extinção do crédito tributário. Afinal, o processo administrativo possui regras próprias 

e ocorre em outro ambiente, qual seja, no âmbito da própria administração pública 

por pessoas investidas nessa função que exercem o controle da legalidade, 

observado o devido processo legal. 

 Contudo, a questão envolvendo a decisão judicial passada em julgado é mais 

complicada (inciso X), especialmente em razão do art. 31 da Lei 9.307/96 conferir à 

sentença arbitral a mesma eficácia da decisão judicial. Ainda que se reconheça o 

caráter jurisdicional à arbitragem e que a lei brasileira equipare os efeitos da 

sentença arbitral à decisão judicial e lhe reconheça o status de título executivo 342, 

não é possível compreender que o inciso X do art. 156 do CTN (decisão judicial 

passada em julgado) albergue a hipótese da sentença arbitral como causa extintiva 

do crédito tributário. 

                                            
342 Art. 31 da Lei 9.307/96: Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 
mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, 
constitui título executivo. 
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 São situações distintas e assim devem ser compreendidas, apesar de a lei de 

arbitragem ter buscado, décadas depois, equipará-las em termos de eficácia 

justamente para conferir à arbitragem a agilidade necessária, superando o antigo e 

desnecessário procedimento de homologação judicial do laudo arbitral. 

 Não se desconhece que o processo hermenêutico é dinâmico, de forma que 

uma determinada interpretação de um texto, aceita em certo momento, pode ser 

superada no futuro. Impor métodos de interpretação restritiva ou literal, tal como 

preconizadas pelo art. 111 do CTN, sempre foi postura criticada pela doutrina. 343 

Ademais, critica-se bastante a própria existência de regras de interpretação, pois a 

interpretação do Direito (inclusive do ramo tributário) subordina-se ao que Ricardo 

Lobo Torres (2010, p. 346) denomina de pluralismo metodológico. Os métodos se 

completam e se intercomunicam. Não existe hierarquia e o Direito Tributário não 

necessita de normas especiais de interpretação. Será o feixe de argumentação 

desenvolvido pelo intérprete que lhe assegurará a devida legitimidade e correção da 

solução encontrada. 

 Não se desconhece que a doutrina majoritária entende que o elemento literal 

e gramatical é insuficiente para conferir ao texto o real e correto sentido para o caso 

concreto. As palavras, mesmo literalmente, possuem mais de um sentido, variando 

conforme o contexto. 344 E nem poderia ser diferente, pois texto e norma são coisas 

distintas. É possível, segundo a doutrina atual, extrair mais de uma norma de um 

mesmo texto. Da mesma forma, uma única norma pode ser extraída de vários 

textos. A norma é resultado da atividade interpretativa que parte, que inicia do texto 

da lei. 

 E o texto é aberto, não se fecha à sua estrutura gramatical ou semântica. 345 

A norma não se esgota no texto legal; decorre de um ou mais textos, “à luz de 

                                            
343 Como bem adverte Sacha Calmon Navarro Coêlho (2010, p. 434), “interpretação literal não é 
interpretação mesquinha ou gramatical.” E segundo Ricardo Lobo Torres (2010, p. 346), o art. 111 do 
CTN seria “perfeitamente dispensável, em virtude da ambiguidade, da imprecisão e da redundância 
do próprio conceito de interpretação literal.” 
344 Vide, bem fundamentado: MACHADO SEGUNDO; MACHADO, 2010, p. 168-169; ROCHA, 2005, 
p. 95-96. 
345 Eros Grau (2006) deixa claro que norma é texto interpretado. Norma e texto não se confundem. 
Texto é norma em potência. A norma é produzida pelo intérprete, sendo que a interpretação do direito 
é constitutiva, e não declaratória. Afinal, o direito é alográfico, ou seja, o texto normativo não se 
completa no sentido impresso pelo legislador, necessitando sempre do intérprete para estar 
completo. E o direito não se interpreta em tiras, em pedaços. Mesmo a Constituição deve ser 
examinada na sua totalidade. Da mesma forma, Jane Reis Gonçalves Pereira consigna: “nunca é 
possível cogitar de uma aplicação pura e simples da obra legislativa. A aplicação é o ‘momento final 
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diversas circunstâncias externas ao próprio texto, os quais vão da pré-compreensão 

do intérprete às particularidades da situação a ser disciplinada.” (MACHADO 

SEGUNDO; MACHADO, 2010, p. 162-163). Por isso, com razão asseveram 

Marciano Seabra de Godoi e Luciana Goulart Saliba: 

 
O texto – geralmente escrito – é um dos elementos que condicionam a 
interpretação. O texto é sem dúvida um dos elementos mais importantes 
desse processo, mas podem-se ver num mesmo texto distintas normas 
jurídicas, dependendo do resultado a que cada um chegar em sua tarefa 
interpretativa. A norma é o resultado da interpretação que parte de um texto 
em concreto e de muitos fatores (textos de outros dispositivos, 
jurisprudência, histórico legislativo, consequências fático-jurídicas de 
determinada aplicação, etc.) para chegar a uma conclusão sempre datada e 
sujeita a transformações ao longo do tempo. (GODOI; SALIBA, 2010, p. 
273) 

 

 Por isso, como bem ensina José Maria Arruda de Andrade (2010, p. 184), as 

“normas jurídicas são construídas e não descobertas.” Ao dizermos que o texto é 

aberto, queremos dizer que ele não é uma obra, algo completo e fechado. 346 Há 

sempre um esforço interpretativo no sentido de que o texto deve ser interpretado e 

compreendido com os olhos voltados para o presente e que em razão de diversos 

fatores, inclusive o transcurso do tempo, é possível produzir, a partir de um mesmo 

texto de lei, uma norma jurídica distinta daquela proferida no passado. 347 

 Contudo, o fato de o texto ser aberto não quer dizer que ele aceita qualquer 

interpretação. O texto legislativo também impõe alguns limites. A imprecisão e a 

vagueza das palavras possibilitam algumas possíveis interpretações, mas outras 

não serão aceitas. 

 Observar limites semânticos não é uma postura retrógrada ou vinculada ao 

positivismo exegético do século XIX, mas observar e respeitar o próprio regime 

democrático. 348 Se, por exemplo, estamos tratando de mercadoria para fins de 

                                                                                                                                        
da interpretação’, pressupondo antes que se opere a determinação dos textos normativos relevantes 
para a solução do problema e a atribuição de sentido a estes.” (PEREIRA, 2006, p. 41). 
346 Segundo Gregório Robles (2005, p. 29), “a abertura indica que o texto jurídico não surge de uma 
só vez (como acontece na novela), mas vai sendo gerado e regenerado progressivamente, como 
mecanismo autopoiético que é. O ser textual do direito é um ser in fieri , nunca terminado, mas em 
permanente transformação. Regenera-se mediante decisões diárias, que se incorporam em novas 
leis, em novas normas de vários tipos, em novas sentenças judiciais, etc.” 
347  Um exemplo concreto dessa questão, no direito tributário, é a compreensão do alcance da 
imunidade dos livros, de forma a saber se ela se restringe ao livro de papel ou se também protege os 
livros eletrônicos. 
348  Segundo Lênio Streck (2014, p. 184-185), “não devemos confundir “alhos” com “bugalhos”. 
Obedecer “à risca o texto da lei” democraticamente construído (já superada a questão da distinção 
entre direito e moral) não tem nada a ver com a “exegese” à moda antiga (positivismo primitivo). No 
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ICMS, não é possível interpretar tal signo como bem imóvel. Caso contrário, o 

intérprete estaria alterando o enunciado normativo, assumindo, assim, a postura do 

legislador, tarefa para o qual ele não é competente. Esse alerta ao controle das 

possíveis interpretações dos signos foi muito bem feito pelo Ministro Cezar Peluso 
349, que invoca interessante passagem da obra de Umberto Eco: 

 
Mostrou SAUSSURE que ninguém pode duvidar de que o termo (signo 
lingüístico) não decorre da natureza do objeto (significado), mas é 
estipulado arbitrariamente pelos usuários da linguagem, mediante consenso 
construído ao longo da história, em torno de um código implícito de uso. 
As palavras (signos), assim na linguagem natural, como na técnica, de 
ambas as quais se vale o direito positivo para a construção do tecido 
normativo, são potencialmente vagas, “esto es, tienem un campo de 
referencia indefinido consistente em um foco o zona central y uma nebulosa 
de incertidumbre”. Mas isso também significa que, por maiores que sejam 
tais imprecisões, há sempre um limite de resistência, um conteúdo 
semântico mínimo recognoscível a cada vocábulo, para além do qual, 
parafraseando ECO, o intérprete não está “autorizado a dizer que a 
mensagem pode significar qualquer coisa. Pode significar muitas coisas, 
mas há sentidos que seria despropositado sugerir”. (BRASIL, STF, 2006) 

 

 Essa advertência é importante, pois o inciso X do art. 156 do CTN indica que 

não é qualquer decisão que resolve o litígio entre o Estado e o sujeito passivo que 

terá o efeito de extinguir o crédito tributário, mas apenas a decisão judicial transitada 

em julgado, entendida esta como decisão proferida pelo Poder Judiciário. 

 Até porque o art. 156 do CTN está atrelado ao art. 151 do mesmo código, que 

trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E entre essas 

formas estão indicados atos proferidos pelo Poder Judiciário, quais sejam, a decisão 

liminar proferida em mandado de segurança (inciso IV) e a medida liminar e a 

antecipação de tutela 350 proferidas em outra espécie de ação judicial. 

                                                                                                                                        
primeiro caso, a moral ficava de fora; agora, no Estado Democrático de Direito, ela é co-originária. 
Portanto, como já dito anteriormente, “cumprir a letra [sic] da lei” significa, sim, nos marcos de um 
regime democrático como o nosso, um avanço considerável. A isso se deve agregar a seguinte 
consequência: é positivista tanto aquele que diz que texto e norma (ou vigência e validade) são a 
mesma coisa, como aquele que diz que “texto e norma estão descolados” (no caso, as posturas 
axiologistas, realistas, pragmaticistas etc.). Os limites semânticos do Direito são uma exigência da 
democracia. Os sentidos jurídicos não podem estar à disposição do intérprete/juiz, pois, ao final, os 
direitos das pessoas também estarão disponíveis a esse alvedrio, situação que regimes democráticos 
procuram suplantar. Aplicar um comando legal não é ser positivista; é, sim, respeitar as balizas 
democraticamente instituídas do que venha a ser o direito em nossa comunidade. Já não estamos no 
século XIX.” 
349 Voto proferido no RE 346.084, j. 09.11.2005, DJ 01.09.2006. Sobre os limites da interpretação, 
mesmo em matéria tributária, conferir SCHOUERI, 2011, p. 610-615. 
350  Compreendidas atualmente como tutela provisória em razão da denominação dada pelo 
CPC/2015 (vide art. 294 e seguintes). 
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 Em síntese, o art. 156, X, do CTN prevê que a extinção do crédito tributário se 

dará por meio de decisão “judicial” (e não apenas jurisdicional) e “passada em 

julgado” (e não simplesmente definitiva). Esses dois termos em destaque, histórica e 

tradicionalmente, fazem parte de um jogo de linguagem atrelado ao Poder Judiciário. 

E a arbitragem, também tradicionalmente, nunca foi utilizada em litígios envolvendo 

a matéria tributária. O entendimento de Humberto Ávila (2006) corrobora o raciocínio 

ora desenvolvido: 

 
Apesar de não ser aceitável uma regra geral de preferência, aceita-se que, 
quando há uma decisão de interpretação que pode ser feita com base em 
diversos argumentos, sem que o ordenamento jurídico forneça critérios 
materiais que privilegiem algum deles, os argumentos que se deixam 
reconduzir ao princípio da autoridade do Poder Legislativo e, portanto, 
baseiam-se na linguagem utilizada pela norma, devem sobrepor-se a outros 
argumentos sistemáticos, históricos ou meramente pragmáticos. A 
interpretação deve ser compatível com os argumentos linguísticos, 
especialmente porque o texto normativo consiste no limite externo da 
significação. Uma decisão a favor da interpretação gramatical e contra uma 
interpretação sistemática é devida quando o ordenamento não se 
posicionou claramente. (ÁVILA, 2006, p. 137-138) 

 

 Por isso, mesmo reconhecendo a importância e o prestígio que arbitragem 

vem adquirindo nos últimos anos, sendo um instituto presente nos debates atuais do 

legislador e do Judiciário, e mesmo sendo possível, em tese, superar uma 

interpretação histórica em prol da evolução de uma prática, ainda assim não há 

como superar o limite semântico e atualizar a compreensão do dispositivo do CTN a 

ponto de compreender que ele alcança também a sentença arbitral definitiva. 

Mesmo que isso soe aparentemente melhor ou mais atual e moderno, não temos, 

ainda, legalmente instituída, a arbitragem em matéria tributária. 351 

 Muitas vezes, a necessidade de se atualizar o ordenamento jurídico passa 

pela obrigatória atuação do legislador, pois o juiz, mesmo que investido de certo e 

limitado poder criativo (já está superado há muito tempo o entendimento de que o 

juiz declara o sentido da lei), não pode, sob pena de violação à separação dos 

poderes, transpor as fronteiras possíveis do processo hermenêutico e conferir 

determinada sentido porque ele seria o melhor ou o mais atual. O Poder Judiciário 

                                            
351 “O direito dentro de um ambiente democrático possui limites que precisam ser respeitados. Mesmo 
quando nossos sentimentos pessoais tendem a pensar numa direção (escolha), a apreciação judicial 
deve guiar-se pelos caminhos juridicamente possíveis dentro de uma história institucional e das lindes 
semânticas dos textos jurídicos (decisão). Deve o juiz conseguir suspender seus pré-juízos. Ele pode 
odiar ou amar algo. Mas, na hora da decisão, isto deve ficar suspenso (numa epoché). Isso se chama 
de responsabilidade política. Este é um ônus da democracia.” (STRECK, 2014, p. 186). 
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pode muito, mas não pode tudo. Alguma auto-restrição é necessária em prol do 

regime democrático. 

 

5.2.2 As hipóteses de extinção do crédito tributário: situações taxativas ou 
passíveis de complementação pelo legislador ordinário de cada ente 
federativo? 
 

 Tendo em vista o afirmado na seção anterior, o primeiro impulso seria 

realmente reconhecer que é necessária a inclusão de um novo inciso ao art. 156, o 

que demandaria a edição de lei complementar, que trataria de uma importante 

alteração na norma geral de direito tributário. Esse entendimento respaldaria, 

inclusive, um importante papel da lei complementar, qual seja, conferir uniformidade 

de tratamento à matéria tributária, de forma que a lei possa ser aplicada igualmente 

pelos entes da federação. 

 Apesar da relevância dessa função, a matéria não é pacífica. 

 Eduardo Sabbag (2011), não obstante deixar de indicar ou de citar os nomes 

pertinentes (nem fazer referência em nota de rodapé), aduz que “a maioria dos 

autores considera a enumeração do art. 156 do CTN taxativa (ou exaustiva), e não 

meramente exemplificativa.” (SABBAG, 2011, p. 859). Ou seja, para o referido autor, 

apenas as hipóteses descritas no art. 156 do CTN legitimam a extinção do crédito 

tributário e “qualquer acréscimo de outras hipóteses à lista requer lei complementar 

da União sobre normas gerais tributárias.” (SABBAG, 2011, p. 859). 

 O referido autor indica, contudo, entendimento contrário de Luciano Amaro 

(2008), que consigna expressamente que “o rol do art. 156 não é taxativo.” (AMARO, 

2008, p. 390). Seu argumento é de que “se a lei pode o mais (que vai até o perdão 

da dívida tributária) pode também o menos, que é regular outros modos de extinção 

do dever de pagar tributos.” (AMARO, 2008, p. 390). E Luciano Amaro (2008) 

exemplifica com a dação em pagamento que, apesar de figurar no CTN após 2001 

(com a alteração feita pela LC 104 daquele ano), se limita aos bens imóveis, de 

forma que “a dação de outros bens continua não listada, mas nem por isso se deve 

considerar banida.” (AMARO, 2008, p. 390).  

 O referido autor indica outros exemplos: a confusão e a novação, hipóteses 

previstas no Código Civil brasileiro (art. 381 e 360 respectivamente), as quais seriam 
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aplicadas mesmo não estando previstas no CTN. Aliomar Baleeiro (2013, p. 1.270) 

também endossa esse entendimento. 

 Roque Carrazza (2012, p. 1.040), por sua vez, pautando-se em outros 

fundamentos, parece também sinalizar que não seria necessária lei complementar 

para criar nova hipótese de extinção do crédito tributário. O referido autor, adotando 

expressamente a corrente dicotômica a respeito do papel da lei complementar 

prevista no art. 146 da CF/88 352, possui entendimento mais restrito ao campo de 

aplicação e regulação da lei complementar em direito tributário. 

 Apesar do referido autor não tratar especificamente do art. 156 do CTN, ele 

expressamente consigna que “o Código Tributário Nacional (Lei nacional 

5.172/1966) só trata de normas gerais em matéria tributária enquanto dispõe sobre 

conflitos de competência entre as entidades tributantes ou regula as limitações 

constitucionais ao poder de tributar.” (CARRAZZA, 2012, p. 1.147). Para o referido 

autor, a “competência para editar normas gerais em matéria de legislação tributária 

desautoriza a União a descer ao detalhe, isto é, a ocupar-se com peculiaridades da 

tributação de cada pessoa política”, sob pena de afrontar o princípio federativo e a 

autonomia estadual e municipal. (CARRAZZA, 2012, p. 1.040). O referido professor 

paulista consigna que a lei complementar não poderá “determinar às pessoas 

políticas como deverão legislar acerta da obrigação, lançamento, crédito, prescrição 

e decadência tributários”, sob pena de violação ao pacto federativo, que confere a 

cada ente público a respectiva autonomia tributária (CARRAZZA, 2012, p. 1.040). 

Contudo, no ponto específico da prescrição e decadência, não há dúvida que a 

posição de Carrazza é francamente minoritária e foi rejeitada à unanimidade pelo 

STF ao julgar o RE 560.626. 353 

                                            
352 Apenas para situar o debate, a doutrina brasileira possui duas correntes quanto às matérias que 
devem ser tratadas ou previstas em lei complementar: a teoria dicotômica e a tricotômica. Para a 
primeira corrente (minoritária e sem o aval do STF – vide RE 560.626), a lei complementar prevista 
no art. 146 da CF/88, ao tratar das normas gerais em direito tributário, limita-se a resolver conflitos de 
competência ou prever limitações ao poder de tributar. Para a segunda corrente (majoritária e 
seguida pelo STF), a lei complementar prevista no art. 146 da CF/88 possui três funções distintas: 
tratar de conflitos de competência, das limitações ao poder de tributar e editar normas gerais de 
direito tributário. Sobre as funções da lei complementar prevista no art. 146 da CF/88, vide COÊLHO, 
2004, p. 107-121; ÁVILA, 2006, p. 135-142. 
353 A União se amparou expressamente na doutrina de Carrazza para defender seu ponto de vista no 
RE 560.626. Todavia, o Tribunal foi categórico em rejeitá-la e reconhecer que cabe à lei 
complementar tratar de qualquer aspecto (inclusive prazo) relativo à prescrição e decadência 
tributária. O voto do Ministro Gilmar Mendes (relator) é bem claro nesse sentido. Vide fls. 879 a 886 
do acórdão proferido no RE 560.626. 
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 Com exceção da questão da prescrição e decadência em matéria tributária, a 

jurisprudência do STF também não é uniforme nessa matéria. Cronologicamente, há 

três precedentes do STF envolvendo a hipótese de dação em pagamento como 

forma de extinção do crédito tributário que merecem análise. 

 O primeiro caso foi julgado em 1998, ou seja, antes da edição da LC 

104/2001 que alterou o CTN para incluir, entre outras matérias, a previsão da dação 

de pagamento de bem imóvel como uma forma distinta de extinção do crédito 

tributário. O STF, ao apreciar o pedido de medida cautelar na ADI 1.917, deferiu-a 

para suspender os efeitos da lei ordinária do Distrito Federal nº 1.624, de 1º de 

setembro de 1997 354, que previa a possibilidade de microempresas, empresas de 

pequeno porte e médias empresas solverem seus débitos inscritos em dívida ativa 

mediante dação em pagamento exclusivamente de materiais destinados a 

programas de Governo do Distrito Federal. 

 A argumentação contrária à citada lei distrital pautava-se, entre outros 

argumentos, na violação ao art. 146, III, alínea b do texto constitucional. Prevaleceu 

nesse julgamento a posição do relator, Ministro Marco Aurélio, que além de entender 

que a norma atacada afastava indevidamente o procedimento licitatório, reconheceu 

“tratar-se de tema abrangido pela reserva normativa do inciso III do artigo 146 da 

Carta da República”, de forma que a lei em destaque acabou “por aditar o Código 

Tributário Nacional, incluindo-se a causa de extinção do crédito tributário que é a 

dação em pagamento.” 

 O segundo precedente é a ADI 2.405, cuja medida cautelar foi apreciada em 

2002. Nesse precedente, discutiam-se as alterações feitas pela Lei Estadual nº 

11.475, de 28 de abril de 2000 (antes da alteração do CTN pela LC 104/2001, 

portanto), do Estado do Rio Grande do Sul, que alterou as leis estaduais que 

regulavam o procedimento administrativo fiscal e a cobrança judicial da dívida ativa. 

Tal lei, entre outras questões, previu a dação de bens imóveis como nova 

modalidade de extinção do crédito tributário. 

                                            
354 CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO. As formas de extinção do crédito tributário estão previstas 
no Código Tributário Nacional, recepcionado pela Carta de 1988 como lei complementar. Surge a 
relevância de pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade considerada lei local 
prevendo nova forma de extinção do crédito tributário na modalidade civilista da dação em 
pagamento. Suspensão de eficácia da Lei Ordinária do Distrito Federal de nº 1.624/97. (ADI 1917 
MC, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/1998, DJ 19-09-2003 PP-
00015 EMENT VOL-02124-03 PP-00521). 
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 Nesse julgamento, ao contrário do que ocorreu no caso anteriormente 

descrito, o plenário, por maioria, entendeu que a lei estadual poderia prever hipótese 

diversa de extinção do crédito tributário sem que isso violasse o art. 146, III, b, da 

CF/88, 355 deixando expresso que alterava, naquele momento, o entendimento então 

firmado no julgamento da medida cautelar na ADI 1.917-DF. 

 O Ministro Ilmar Galvão, relator da ADI 2.405, não acolheu a alegação de que 

a Constituição da República reserva à lei complementar o estabelecimento de 

normas gerais que versam sobre os modos de extinção e suspensão da exigibilidade 

do crédito tributário, salvo as hipóteses de prescrição e decadência. Para o citado 

relator, o rol contido tanto no artigo 151 como no 156 do CTN não é exaustivo. Para 

corroborar seu entendimento, o Ministro Ilmar Galvão se amparou em lição 

doutrinária de Luciano Amaro, Hugo de Brito Machado, Aliomar Baleeiro e Sacha 

Calmon Navarro Coêlho, 356  sendo que entendeu que a alteração feita pela LC 

104/2001: 

 
“(...) não teve o efeito de ampliar o rol de causas de extinção do crédito 
tributário, visto que já era aceito pela doutrina a possibilidade de lei estadual 
atribuir ao instituto esse efeito e nem muito menos restringir essa 
possibilidade aos bens imóveis, dado não se poder ter por razoável 
qualquer limitação dessa ordem, aos Estados, impedindo-o de aceitar, em 
pagamento de seus créditos, v.g., títulos públicos por ele mesmo emitidos, 
ou pela União, o que não passaria de um rematado contra-senso.” (BRASIL, 
2002, p. 91). 

 

 O relator se amparou na autonomia financeira dos Estados para validar a lei 

estadual que, “com vista ao incremento da receita, estabeleça novas modalidades 

de extinção da dívida ativa.” (BRASIL, 2006, p. 91) Seria uma “medida de economia 
                                            
355 EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: medida cautelar: L. estadual (RS) 11.475, de 28 
de abril de 2000, que introduz alterações em leis estaduais (6.537/73 e 9.298/91) que regulam o 
procedimento fiscal administrativo do Estado e a cobrança judicial de créditos inscritos em dívida 
ativa da fazenda pública estadual, bem como prevê a dação em pagamento como modalidade de 
extinção de crédito tributário. I - Extinção de crédito tributário criação de nova modalidade (dação em 
pagamento) por lei estadual: possibilidade do Estado-membro estabelecer regras específicas de 
quitação de seus próprios créditos tributários. Alteração do entendimento firmado na ADInMC 1917-
DF, 18.12.98, Marco Aurélio, DJ 19.09.2003: conseqüente ausência de plausibilidade da alegação de 
ofensa ao art. 146, III, b, da Constituição Federal, que reserva à lei complementar o estabelecimento 
de normas gerais reguladoras dos modos de extinção e suspensão da exigibilidade de crédito 
tributário. II - Extinção do crédito tributário: moratória e transação: implausibilidade da alegação de 
ofensa dos artigos 150, § 6º e 155, § 2º, XII, g, da CF, por não se tratar de favores fiscais. (...) (ADI 
2405 MC, Relator(a):  Min. CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2002, DJ 17-02-2006 PP-00054 EMENT VOL-02221-01 PP-00071 
LEXSTF v. 28, n. 327, 2006, p. 14-56) 
356 Entendo que o trecho de autoria do Prof. Sacha Calmon (COÊLHO, 2004, p. 816), citado no voto 
do Ministro Ilmar Galvão, não deixa claro o entendimento de que o rol do art. 151 e 156 é 
simplesmente exemplificativo. 
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interna de cada unidade federada”, motivo pelo qual não seria exigida a 

uniformidade normativa, que é a premissa da lei complementar exigida para tratar de 

normas gerais de direito tributário. 

 A preservação da autonomia dos entes da federação foi argumento relevante 

para que o Ministro Sepúlveda Pertence acompanhasse o relator. Para ele, trata-se 

de “deixar ao Estado a possibilidade de dispor sobre formas de quitação dos seus 

próprios créditos tributários. Não creio que a tanto se deva chegar nesse caminho de 

centralização asfixiante da federação brasileira.” (BRASIL, 2002, p. 113). 

 Da mesma forma, o argumento da autonomia chamou a atenção do Ministro 

Moreira Alves, que usou a velha máxima de “quem pode o mais, pode o menos” 

para acompanhar o relator. Para o Ministro Moreira Alves, se o Estado pode anistiar, 

ou seja, abrir mão do seu crédito, logicamente ele poderá admitir uma forma de 

quitação que entende relevante. 

 Apenas os Ministros Marco Aurélio e Maurício Corrêa ficaram vencidos nessa 

parte, pois ambos entendiam necessária lei complementar para tratar da matéria, na 

linha da ADI (medida cautelar) nº 1.917-DF. 

 Por fim, o plenário do STF, em 2007, julgou o mérito da ADI nº 1.917-DF 357 e 

manteve, por unanimidade, a medida cautelar outrora deferida, de forma que a lei 

estadual que previu a dação em pagamento foi declarada inconstitucional. Esse 

resultado, a princípio, poderia sinalizar que o STF não foi coerente com a decisão 

por ele próprio proferida na ADI 2.405, mas uma leitura mais atenta indica que a 

violação ao art. 146, III, b, da Constituição Federal foi afastada pela maioria dos 

ministros, sendo que a inconstitucionalidade da lei estadual foi declarada em razão 

da violação ao procedimento licitatório, previsto no art. 37, XXI, da CF/88, tendo em 

vista a sua necessidade para a aquisição de materiais pela administração pública. 

 O relator do acórdão, Ministro Ricardo Lewandoski acompanhou a posição do 

Ministro Marco Aurélio, então relator da medida cautelar julgada em 1998. O Ministro 

                                            
357  EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUICIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
LICITAÇÃO (CF, ART. 37, XXI).  
I - Lei ordinária distrital - pagamento de débitos tributários por meio de dação em pagamento. II - 
Hipótese de criação de nova causa de extinção do crédito tributário. III - Ofensa ao princípio da 
licitação na aquisição de materiais pela administração pública. IV - Confirmação do julgamento 
cautelar em que se declarou a inconstitucionalidade da lei ordinária distrital 1.624/1997. (ADI 1917, 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2007, DJe-087 
DIVULG 23-08-2007 PUBLIC 24-08-2007 DJ 24-08-2007 PP-00022 EMENT VOL-02286-01 PP-
00059 RDDT n. 146, 2007, p. 234-235 LEXSTF v. 29, n. 345, 2007, p. 53-63 RT v. 96, n. 866, 2007, 
p. 106-111) 
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Lewandowski, após transcrever trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no qual 

este reconhece que a lei estadual tratou de “tema abrangido pela reserva normativa 

do inciso III do artigo 146 da Carta da República” e que, assim, ela acabou por 

“aditar o Código Tributário Nacional, incluindo-se a causa de extinção do crédito 

tributário que é a dação em pagamento,” mencionou o seguinte: 

 
Também eu, Senhora Presidente, entendo, na linha do decidido, à 
unanimidade, por este Egrégio Plenário, por ocasião do julgamento do 
pedido de medida cautelar formulado na presente ação direta, que se trata 
efetivamente da criação de nova causa de extinção do crédito tributário. 
(...) 
Isso posto, Senhora Presidente, tendo em consideração também as razões 
em que se fundamentou a decisão deste Egrégio Plenário quando do 
julgamento do pedido de medida cautelar e, ainda, o parecer da 
Procuradoria da República, julgo procedente, no mérito, a presente ação 
direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei Ordinária do Distrito 
Federal 1.624, de 1º de setembro de 1997. (BRASIL, STF, 2007, p. 65-66). 

 

 Cumpre esclarecer que o Ministro Lewandowski não pautou seu voto apenas 

na referida violação ao art. 146 da Constituição Federal. Além desse ponto, ele 

entendeu que havia afronta ao princípio da licitação (art. 37, XXI, CF/88), pois o 

procedimento criado pela dação em pagamento acaba por afastá-lo na aquisição de 

materiais pela administração pública. 

 Uma leitura mais atenta do acórdão em análise indica claramente que esse 

segundo argumento, vinculado ao direito administrativo, é que realmente foi o 

considerado e acolhido pela maioria dos ministros para julgar procedente a ADI. 

 Primeiramente, o Ministro Sepúlveda Pertence esclareceu expressamente 

que o argumento de afronta ao art. 146 da Constituição Federal não foi aceito pela 

maioria do STF quando do julgamento da medida cautelar na ADI 2.405. 358 Em 

segundo lugar, o Ministro Eros Grau deixou clara sua surpresa ao argumento trazido 

pelo Ministro Pertence com relação à questão da ausência de reserva de lei 

complementar para tratar de formas de extinção do crédito tributário. Segundo Eros 

Grau, “esse era o argumento que me fazia tender a caminhar no sentido de afirmar a 

inconstitucionalidade. Mas isso está superado, segundo o Ministro Sepúlveda 

Pertence.” (BRASIL, STF, 2007, p. 69). 

                                            
358 Consta às fls. 70 do acórdão o seguinte trecho de manifestação do Ministro Sepúlveda Pertence: 
“Expressamente o Tribunal, na ADIMC nº 2.405, Relator o Ministro Ilmar Galvão, alterou a posição 
tomada na cautelar desta ação direta do Distrito Federal, entendendo que não era matéria reservada 
à lei complementar e que era dado ao Estado-membro regular formas específicas de extinção de 
seus créditos tributários.” (BRASIL, STF, 2007, p. 70). 
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 E após o Ministro Sepúlveda Pertence reafirmar a posição do Tribunal na ADI 

2.405 quanto à ausência de afronta ao art. 146 da Constituição Federal, o Ministro 

Gilmar Mendes, logo em seguida, afirmou que “isso [o entendimento do STF no 

precedente citado] parece bem razoável. O que causa espécie é o casuísmo desse 

modelo.” (BRASIL, STF, 2007, p. 70) E em outra parte, o Ministro Gilmar Mendes 

asseverou que teria dificuldade em entender que “a entidade federada estaria 

impedida de dispor sobre a forma de distinção dos seus próprios débitos. Parece-

me, realmente, uma expansão exagerada.” (BRASIL, 2007, p. 75). E ao final, o 

Ministro Gilmar Mendes deixou claro que, em razão do “excesso ou desvio do Poder 

Legislativo que repercute sobre o próprio processo licitatório de maneira evidente” 

((BRASIL, 2007, p. 75), ele também entendia ser inconstitucional a lei. 

 Por último, o próprio Ministro Sepúlveda Pertence acompanhou o relator, 

deixando claro que declarava inconstitucional a lei do Distrito Federal em face da 

violação ao art. 37, XXI, e não em razão do art. 146 da CF/88. 

 E apenas para esclarecer, cumpre dizer que o Ministro Marco Aurélio não 

votou porque ele estava ausente na sessão de julgamento. 359 

 Cumpre salientar que a importância e a preocupação na preservação da 

autonomia financeira dos entes federados são temas com que o STF tem-se 

deparado com frequência, havendo decisões que assinalam uma postura da Corte 

favorável aos argumentos em favor dessa autonomia e da legitimidade dos Estados 

editarem leis supletivas em razão da inexistência de lei geral editada pelo Congresso 

Nacional. 

 O exemplo sempre lembrado dessa hipótese decorre da decisão do STF em 

validar as leis estaduais que criavam e previam a incidência do IPVA, não obstante a 

ausência de lei complementar tratando do fato gerador e da base de cálculo desse 

imposto. 360 O STF deixou claro que, em razão da omissão do legislador federal em 

                                            
359 Lembre-se que o Ministro Marco Aurélio proferiu o voto vencedor na ADI 1.917 e foi posição 
vencida na ADI 2.405. 
360 RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA. A teor do disposto no artigo 28, § 
2º, da Lei nº 8.038/90, compete ao relator a que for distribuído o agravo de instrumento, no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal, bem como no Superior Tribunal de Justiça, com o fim de ver processado 
recurso interposto, o julgamento respectivo. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES - DISCIPLINA. Mostra-se constitucional a disciplina do Imposto sobre Propriedade 
de Veículos Automotores mediante norma local. Deixando a União de editar normas gerais, exerce a 
unidade da federação a competência legislativa plena - § 3º do artigo 24, do corpo permanente da 
Carta de 1988 -, sendo que, com a entrada em vigor do sistema tributário nacional, abriu-se à União, 
aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a via da edição de leis necessárias à respectiva 
aplicação - § 3º do artigo 34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta de 1988. 
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estabelecer as normas gerais pertinentes ao imposto de competência privativa dos 

Estados-Membros e do Distrito Federal, estes podem fazer uso de sua competência 

legislativa plena com fulcro no art. 24, § 3º, da Constituição. 

 Mas há outros casos bem interessantes. 

 Em precedente relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski (RE 572.762/SC, 

julgado em 2008) 361, discutiam-se os efeitos de determinado benefício fiscal no 

valor de repasse aos Municípios. No caso do Estado de Santa Catarina, foi criado o 

Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense – PRODEC, por meio do 

qual o Estado poderia, entre outras medidas, diferir ou postergar o recolhimento do 

ICMS. No caso, apenas 25% do imposto devido era recolhido no momento da 

circulação da mercadoria, sendo que os outros 75% eram recolhidos no futuro, após 

um prazo de 48 ou 60 meses. Esse incentivo fiscal, logicamente, gerava 

consequências diretas no valor de cálculo do repasse do ICMS aos Municípios, 

previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal.  

 Ao enfrentar o tema, o Plenário entendeu que a parcela do repasse do ICMS 

prevista no art. 158, IV, da CF/88 “pertence de pleno direito aos Municípios”, sendo 

que o “repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode 

sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual” 

e que tal limitação “configura indevida interferência do Estado no sistema 

constitucional de repartição de receitas tributárias.” 

 Para decidir em favor da tese dos municípios, o Ministro Lewandowski iniciou 

sua argumentação na perspectiva de que o texto constitucional de 1988 adotou o 

denominado “federalismo de cooperação” e que conferiu maior autonomia aos entes 

federados, particularmente no plano fiscal, quando comparado com o regime 

constitucional anterior, justamente para dotá-los de maiores recursos (seja próprios, 

seja partilhados). E o referido relator, recorrendo a lição doutrinária de sua autoria, 

consignou que: 

 
Com efeito, é indispensável que o partícipe da federação, que exerce a sua 
autonomia dentro de uma esfera de competência própria, seja contemplado 
com a necessária contrapartida financeira para fazer face às obrigações 

                                                                                                                                        
(AI 167777 AgR, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 04/03/1997, DJ 
09-05-1997 PP-18134). 
361 Tema 42 da jurisprudência do STF de repercussão geral: Retenção de parcela do produto da 
arrecadação do ICMS, pertencente aos Municípios, em razão da concessão de incentivos fiscais pelo 
Estado-membro (apreciado e com decisão transitada em julgado). 
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decorrentes do exercício pleno de suas atribuições. (BRASIL, STF, 2008, p. 
743) 

 

 E Lewandowski, amparando-se em lição de Dalmo Dalari, afirmou que: 

 
(...) quem confere competências, na verdade está transferindo encargos, 
sendo imprescindível atribuir-se ao ente político as rendas adequadas para 
que possa desempenhá-las satisfatoriamente, aduzindo que, sem 
autonomia financeira, a autonomia política de que, por definição, é  dotado o 
membro da federação, será apenas nominal, porquanto não pode agir com 
independência aquele que não possui recursos próprios. (BRASIL, STF, 
2008, p. 743) 

 

 Os demais ministros acompanharam o relator, sendo que merecem destaque 

as intervenções dos ministros Ministro Carlos Britto, Celso de Mello e Gilmar 

Mendes. Primeiramente, o Ministro Carlos Britto asseverou que “não se pode falar 

em autonomia municipal sem autonomia tributário-financeira, que, aliás, é suporte da 

autonomia político-administrativa de qualquer das entidades federativas.” (BRASIL, 

STF, 2008, p. 753). 

 Em segundo lugar, o Ministro Celso de Mello ressaltou a importância da 

autonomia como “prerrogativa política concedida e limitada pela Constituição 

Federal”, que configura um “direito público subjetivo de organizar o seu governo e 

prover a sua administração, nos limites que a Lei Maior lhes traça” (BRASIL, STF, 

2008, p. 768). E por fim, ele reconhece que “a repartição constitucional de receitas 

tributárias qualifica-se como um instrumento necessário e essencial à preservação 

da integridade da autonomia do Município, compreendida esta em sua dimensão e 

projeção financeira.” (BRASIL, STF, 2008, 769). 

 Por fim, o Ministro Gilmar Mendes inicia seu curto pronunciamento aduzindo a 

relevância desse precedente, no qual o Tribunal “enfatiza a importância da 

autonomia municipal naquilo que ela tem de substancial, que é a autonomia 

financeira.” (BRASIL, STF, 2008, 771). 

  A autonomia financeira dos entes da federação foi reafirmada posteriormente 

pelo STF em 2011, ao julgar a medida cautelar na ADI 4.597/CE. No caso, discutia-

se a constitucionalidade de regra inserida na Constituição Estadual do Ceará, 

devidamente regulada por decreto editado pelo governador, no qual foi instituído 

fundo estadual destinado à manutenção dos serviços de saúde, sendo constituído, 

entre outros, por quinze por cento dos recursos que devem ser repassados aos 

municípios, previstos nos artigos III e IV do art. 158 da Constituição Federal. 
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 Também nesse precedente o STF reconheceu que a forma federal de Estado 

“reclama espaços de liberdade para atuação dos entes federativos, tradicionalmente 

reconhecidos nas prerrogativas de autogoverno, auto-organização e 

autoadministração” e pressupõe “ a possibilidade de livre eleição dos governantes 

locais, de edição de normas jurídicas próprias e, por fim, de criação de instituições 

administrativas de cunho local e de exercício de função sem ingerências externas.” 

(BRASIL, STF, 2011, p. 7). 362 

 Por sua vez, da ADI 429, o STF mais uma vez analisou questão vinculada ao 

exercício da autonomia dos entes da federação e o estabelecimento de normas 

gerais de direito tributária previstas no art. 146 da CF/88. No caso, tratava-se de 

dispositivo da Constituição Estadual do Ceará que tratava do adequado tratamento 

tributário ao ato cooperativo e previa isenção de tributos estaduais a determinados 

contribuintes, entre eles às pequenas e microempresas. Mais uma vez o STF 

reconheceu que o “federalismo brasileiro exterioriza-se, dentre outros campos, no 

segmento tributário pela previsão de competências legislativo-fiscais privativas dos 

entes políticos, reservada à Lei Complementar estabelecer normas gerais.” 

(BRASIL, STF, 2014, p. 1). 

 No caso, o STF reconheceu que não havia inconstitucionalidade no 

dispositivo da Constituição do Estado que, diante da ausência de norma geral sobre 

alguma das matérias previstas no art. 146 da Constituição Federal, suplementou a 

lacuna existente e exerceu competência plena para tratar do adequado tratamento 

tributário do ato cooperativo. 363 E invocando precedente de 1997 (RE 141.800, rel. 

Ministro Moreira Alves), assim decidiu o STF: 

 
Inexiste, no caso, ofensa ao artigo 146, III, ‘c’, da Constituição, porquanto 
esse dispositivo constitucional não concedeu às cooperativas imunidade 

                                            
362 Cumpre dizer que o acórdão proferido na ADI 4.597 MC/DF se pautou, entre outros, no RE 
572.762 comentado nesse capítulo. 
363 Consta do acórdão, relatado pelo Ministro Luiz Fux, o seguinte: “4. O art. 146, III, “c”, da CRFB/88 
determina que lei complementar estabeleça normas gerais sobre matéria tributária e, em especial, 
quanto ao adequado tratamento tributário a ser conferido ao ato cooperativo praticado pelas 
sociedades cooperativas. 5. Não há a alegada inconstitucionalidade da Constituição estadual, 
porquanto a competência para legislar sobre direito tributário é concorrente, cabendo à União 
estabelecer normas gerais, aos Estados-membros e o Distrito Federal suplementar as lacunas da lei 
federal sobre normas gerais, afim de afeiçoá-las às particularidades locais, por isso que inexistindo lei 
federal de normas gerais, acerca das matérias enunciadas no citado artigo constitucional, os Estados 
podem exercer a competência legislativa plena (§ 3º, do art. 24 da CRFB/88). 6. Consectariamente, o 
§ 1º do artigo 192 da Constituição cearense que estabelece que “o ato cooperativo, praticado entre o 
associado e sua cooperativa, não implica em operação de mercado”, não é inconstitucional.” 
(BRASIL, STF, 2014). 
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tributária, razão por que, enquanto não for promulgada a lei complementar a 
que ele alude, não se pode pretender que, com base na legislação local 
mencionada no aresto recorrido, não possa o Estado-membro, que tem 
competência concorrente em se tratando de direito tributário (artigo 24, I e § 
3º, da Carta Magna), dar às Cooperativas o tratamento que julgar 
adequado, até porque tratamento adequado não significa necessariamente 
tratamento privilegiado.”(RE 141.800, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 
30.10.97). (BRASIL, STF, 2014, p. 2) 

 

 Dessa forma, a partir da jurisprudência do STF e de parte da doutrina do 

direito tributário, uma primeira conclusão que se pode tomar é que, atualmente, o rol 

previsto no artigo 156 do CTN não é taxativo, podendo outras hipóteses de extinção 

do crédito tributário serem criadas por leis dos outros entes da federação. Importa 

verificar, contudo, se tal conclusão, por si só, autorizaria os Estados a instituírem a 

arbitragem tributária na ausência de lei complementar ou de lei federal prevendo a 

arbitragem em matéria tributária. Adianta-se a posição de que isso não é possível, 

conforme fundamentos que serão tratados a seguir. 

 

5.2.3 Rápidas considerações sobre as ideias lançadas em 2009 por Leonardo 
de Moraes e Castro e Alexandre Luiz Moraes do Rêgo Monteiro 
 

 O texto elaborado pelos dois autores em destaque e publicado em 2009 

possui o mérito de ser um dos primeiros trabalhos que enfrentam a questão da 

necessidade ou não de lei complementar para alterar o CTN e prever a arbitragem 

como forma de extinção do crédito tributário. 

 Os autores, após analisarem a doutrina sobre a relação entre arbitragem e a 

Administração Pública, reconhecem o seu cabimento na matéria tributária e se 

vinculam ao principal fundamento de admissão desse modo de resolução de 

conflitos em matéria fiscal: a utilização da arbitragem não afronta a indisponibilidade 

de bens públicos, pois sua adoção não afeta os elementos constitutivos da 

obrigação tributária e não configura hipótese de renúncia do crédito tributário 

(MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 73-78). 

 Em adição, os autores consignam que a introdução da arbitragem na matéria 

tributária no Brasil não necessitaria de lei complementar para alterar o CTN, mas 

bastaria a edição de lei ordinária que efetivamente adapte a Lei 9.307/1996 à 

matéria tributária, em especial: 
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(a) à formalização de compromisso arbitral pela Administração Pública (art. 
9º da Lei 9.307/1996); (b) aos casos em que se firmaria cláusula 
compromissória (art. 4º da Lei 9.307/1996); (c) aos limites à aplicação da 
analogia e da equidade em matéria tributária (art. 2º, § 2º, da Lei 9.307/1996 
c/c art. 108, §§ 1º e 2º do CTN); (d) a forma de nomeação dos árbitros (art. 
13 da Lei 9.307/1996); (e) a expressa renúncia ao procedimento 
administrativo e judicial; e (f) as causas de nulidade do procedimento. 
(MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 81). 

 

 Essas questões serão analisadas com mais detalhe no próximo capítulo, pois 

realmente são relevantes e a questão necessita desse avanço de discussão. É 

momento de se começar a discutir como seria possível e viável a criação e 

implementação da arbitragem como meio complementar de resolução de conflitos 

em matéria tributária. 

 Por enquanto, apenas por coerência com o que está sendo desenvolvido 

nesse capítulo, o trabalho se limitará a analisar os motivos pelos quais os autores 

entendem que não é necessária a edição de lei complementar para tratar do tema, 

indo em sentido contrário ao que defende a doutrina. 

 Para referidos autores, o art. 146, III, “b”, do CTN, não seria aplicável ao caso 

pois “a arbitragem não consiste em uma forma de extinção da obrigação tributária 

nem do crédito tributário”. Ela seria “um meio pela qual se introduz uma norma 

individual e concreta no sistema jurídico, resultado da subsunção do evento ao 

antecedente da norma tributária” (MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 83). A arbitragem 

não seria “uma forma de extinção do crédito, mas um veículo pelo qual se poderia 

atestar esta última” (MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 83). 

 Na sequência desse raciocínio, os autores entendem ser terminologicamente 

incorreta a inclusão dos incisos IX e X ao art. 156 do CTN uma vez que tanto a 

decisão administrativa como a judicial não seriam formas autônomas que importem 

na extinção do crédito tributário, “mas constituem formas pelas quais se juridicizam” 

alguns fatos sociais decorrentes do pagamento, da compensação, da transação, da 

remissão, da prescrição, da decadência, da conversão de depósito em renda, do 

pagamento antecipado e a homologação do pagamento nos tributos sujeitos a 

lançamento por homologação, da consignação em pagamento, da dação em 

pagamento, transformando-lhes em fatos jurídicos. (MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 

83). 
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 Por isso, para os autores, o art. 156 do CTN traz “causas” e “formas” 364 por 

meio das quais se extingue o crédito tributário, sendo que entre as “formas” estariam 

as decisões administrativas e judiciais previstas respectivamente nos incisos IX e X 

do referido dispositivo do CTN. A arbitragem seria, na diferenciação por eles 

proposta, uma nova “forma” de extinção do crédito tributário e não uma “causa”, pois 

ela se constitui em simples procedimento que veiculará a causa de extinção do 

crédito tributário. Por esse motivo, eles entendem que seria desnecessária a lei 

complementar prevista no art. 146, III, “b”, da CF/88. A esta última caberá prever as 

causas ou “normas materiais” de extinção da obrigação ou do crédito tributário, mas 

não para a instituição de normas procedimentais, passíveis de serem editadas em 

razão do princípio da autonomia federativa. 

 Apesar de também se reconhecer que não seria necessária e obrigatória – 

sob pena de inconstitucionalidade – a alteração do CTN para prever que a sentença 

arbitral tenha o efeito de extinguir o crédito tributário, reconhece-se que o art. 146, 

III, “b” da CF/88 não faz qualquer diferenciação entre “causa” e “forma” de extinção 

da obrigação ou do crédito tributário. 

 O pagamento, realmente, é causa autônoma de extinção do crédito tributário. 

Contudo, se as partes debatem sobre a existência, suficiência ou mesmo 

tempestividade do pagamento realizado, ele, por si só, não tem o efeito extintivo 

almejado e previsto na lei. Haverá, na situação narrada, uma lide (pretensão 

resistida) que terá de ser resolvida pelos meios que ordenamento jurídico hoje 

dispõe ao sujeito passivo: via processo administrativo ou judicial. 

 A decisão judicial, mesmo que tenha conteúdo declaratório de reconhecer a 

quitação, também terá força constitutiva para ordenar que o Fisco cancele eventual 

cobrança. O Fisco irá cancelar o débito do cadastro ou eventualmente extinguir a 

execução fiscal ou mesmo conceder a certidão de regularidade fiscal em razão da 

decisão judicial proferida. A decisão judicial é que possui a força extintiva nessas 

situações, de modo a possuir autonomia suficiente para ser reconhecida como uma 

causa de extinção do crédito tributário. Afinal, o que transita em julgado é o 

dispositivo da decisão e não os fundamentos ou a causa de pedir, de modo que a 
                                            
364 Para Alexandre Monteiro e Leonardo Castro, “as causas de extinção do crédito tributário (art. 156, 
I a VIII, CTN) são, simultaneamente, causas e formas de extinção do crédito tributário, 
correspondendo cada causa à mesma forma. Todavia, os incs. IX e X do art. 156 do CTN 
contemplam exclusivamente as formas, que não são causas, e por serem exclusivamente formas de 
extinção do crédito tributário, necessitam de uma das causas disciplinadas nos incs. I a VIII do art. 
156 do CTN.” (MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 84). 
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decisão vinculativa proferida por autoridade jurisdicional competente é causa de 

extinção do crédito tributário e não se confunde com o procedimento previsto na lei 

para que ela, ao final, seja tomada e proferida. 

 Além disso, há situações em que a decisão administrativa ou judicial não se 

limitará a reconhecer o pagamento, a compensação ou a prescrição. Imagine-se a 

situação em que se discute se determinado impugnante figura ou não no polo 

passivo em razão de suposta responsabilidade tributária a ele atribuída. Ou, ainda, 

se se discute se há ou não isenção em determinado caso. Por fim, imagine-se a 

cobrança de determinado tributo que será afastada por se reconhecer judicialmente 

a inconstitucionalidade da lei que o prevê ou regula. 

 Nessas hipóteses, a cobrança formalizada em um auto de infração será 

integralmente anulada por razões outras que as descritas nos incisos do art. 156 do 

CTN. 

 Por isso, entende-se que a tese defendida pelos referidos autores não é 

suficiente para afastar a exigência de lei complementar para tratar de outras 

hipóteses de extinção do crédito tributário. Se houver alguma justificativa para 

legitimar o uso da lei ordinária, crê-se que não serão os argumentos desenvolvidos 

no texto ora comentado, mas, sim, outros, na esteira do entendimento do STF 

proferido nas ADI comentadas nesse tópico. 

 Deve-se ressaltar também outra reflexão sobre as ideias trazidas pelos 

autores, até por derivar do que já foi exposto nesse item. Após elaborarem a 

diferenciação entre causas (normas materiais) e formas (normas procedimentais) 

que possibilitam a extinção do crédito tributário, os autores em estudo dão a 

entender que a decisão do STF no julgamento do mérito da ADI 1.917/DF 

corroboraria o raciocínio por eles construído de que, em razão dessa distinção, 

somente seria necessária lei complementar para tratar das normas materiais 

(causas, segundo eles) de extinção do crédito tributário. (MONTEIRO; CASTRO, 

2009, p. 85). 

 Realmente, nesse precedente, o STF reconheceu a possibilidade de lei do 

Distrito Federal criar a hipótese da dação em pagamento como nova causa de 

extinção do crédito tributário, afastando a alegada violação ao art. 146, III, “b”. 

 Contudo, a ratio decidendi foi apenas a autonomia dos Entes da Federação 

de criar novas hipóteses de extinção do crédito tributário, pois o CTN não as teria 

esgotado. Em nenhum momento, a Corte Suprema fez essa diferenciação entre 
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normas materiais e procedimentais ou mesmo entre causas e formas de extinção do 

crédito tributário. O Supremo Tribunal apenas reconheceu espaço na competência 

legislativa dos Entes da federação para suplementar a legislação diante da lacuna 

ou ausência de dispositivo no CTN que estipulasse tal hipótese. 

 Ou seja, há uma sutil diferença no raciocínio que é suficiente para demonstrar 

que o STF não acolheu a tese defendida pelos autores, não obstante ter chegado, 

no caso concreto, ao mesmo resultado: a possibilidade de se criar uma nova 

modalidade de extinção do crédito tributário. 

 Os autores ainda trazem, como reforço de argumentação para a tese por eles 

defendida, alguns exemplos do cotidiano que ilustram que as formas (ou normas de 

procedimento) de extinção do crédito tributário não precisam ser veiculadas por leis 

complementares. 

 Assim, eles indicam que a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), o Código 

de Processo Civil e o Decreto 70.235/72 (que trata do processo administrativo fiscal 

federal junto ao CARF), reconhecidamente constitucionais e amplamente aplicados, 

compreendem, ainda que indiretamente ou de forma reflexa, matéria relativa à 

obrigação e crédito tributário, mas que, nem por isso, necessitaram ser tratadas por 

meio de lei complementar (MONTEIRO; CASTRO, 2009, p. 85). 

 Contudo, apesar de se reconhecer que a matéria atinente a execução fiscal, a 

processo civil e a processo administrativo é relevante e de aplicação constante pelos 

operadores do direito tributário, é certo que tais leis ordinárias não tratam de crédito 

tributário, mas de processo e procedimento, matérias que, pelo texto constitucional, 

são veiculadas por lei ordinária, algumas de competência privativa da União 

(processo civil), outras de competência concorrente (procedimento). Contudo, é 

necessário que haja uma lei que atribua os efeitos extintivos aos provimentos finais 

decisórios que são proferidos pelas autoridades competentes e investidas de 

poderes jurisdicionais. E quem atribui força extintiva às decisões judiciais e 

administrativas - e, quiçá um dia, à sentença arbitral – é a lei complementar (no caso 

o CTN). 

 Por isso, não se concorda com as razões dadas pelos citados autores para 

afastar o art. 146 do CTN. Mas isso não quer dizer que somente por lei 

complementar é possível prever uma nova hipótese de extinção do crédito tributário. 

 Em tese, a possibilidade de se veicular por lei ordinária a arbitragem como 

forma ou causa de extinção do crédito tributário decorre da autonomia dos entes da 
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federação em matéria tributária, na esteira do entendimento mais recente do STF. 

Contudo, essa autonomia que, em princípio, legitimaria a atuação estatal, ainda 

esbarra em outra questão, qual seja, a competência privativa da União para tratar de 

processo civil, o que envolve a arbitragem. 

 

5.2.4  O papel da lei ordinária federal na arbitragem tributária 
 

 O simples fato de não ser necessária a edição de lei complementar não 

resolve a questão, pois a jurisprudência do STF e a doutrina deixam claro que a 

utilização da arbitragem para a solução de conflitos na matéria tributária passa pela 

atuação prévia do legislador ordinário, que deverá prever a nova hipótese de 

extinção do crédito tributário. No atual estágio do ordenamento jurídico brasileiro, a 

Lei 9.307/96 não é suficiente para, por si só, ser invocada para legitimar um 

procedimental arbitral tendente a resolver um conflito de matéria tributária. Ela não 

pode ser aplicada automaticamente, pois é necessário que antes haja a previsão em 

lei ordinária dispondo que a sentença arbitral favorável ao sujeito passivo tem o 

efeito de extinguir o crédito tributário. 

 A dúvida que se levanta é a seguinte: o legislador estadual ou municipal teria 

competência para criar o modelo de arbitragem para solucionar os conflitos 

tributários? 

 Para responder tal indagação é necessário enfrentar dois temas. Em primeiro 

lugar, falar de arbitragem é tratar de processo civil e de direito civil (LEMES, 2007, p. 

91) e não de direito tributário. E a competência para legislar em matéria de processo 

civil e direito civil é privativa da União (art. 22, I, da CF/88). Por isso, os Estados e 

Municípios não possuem competência para criar e estabelecer um regime jurídico da 

arbitragem tributária totalmente novo. Esses entes da federação deverão partir da 

legislação federal existente para, então estabelecer algumas regras procedimentais, 

tal qual autoriza o art. 24, XI, da Constituição Federal. 

 A linha que separa a competência privativa em matéria processual e a 

concorrente em matéria procedimental não é simples ou fácil de distinguir 365. Há 

precedentes do STF que enfrentaram a matéria, de forma a afirmar que a 
                                            
365 Segundo o Ministro Gilmar Mendes, na ADI 2.922, “a apreciação da diferença entre meramente 
definir critérios procedimentais, e, portanto, estar subsumido à competência concorrente prevista no 
art. 24, XI e XII da Constituição Federal, e regular matéria de direito civil e processo civil, cuja 
competência é privativa da União, é tarefa que deve ser cuidadosamente realizada.” 
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competência para tratar de atos do juiz na condução dos processos, 366 disciplinar o 

valor da causa e 367  prever novas hipóteses de recurso 368  são temas de 

competência privativa do legislador federal. Por outro lado, há outros julgados que 

reconhecem a competência concorrente aos Estados para legislar sobre inquérito 

civil e 369 criação de varas especializadas em delitos 370, bem como para disciplinar a 

homologação judicial de acordo alimentar nos casos específicos em que há 

participação da Defensoria Pública. 371  

 Nesse último precedente (ADI 2.922), merece destaque o seguinte trecho do 

voto do Ministro Gilmar Mendes, que, ao diferenciar processo de procedimento, nos 

termos estudados pela doutrina tradicional, consignou o seguinte: 

 
Ainda que a legislação do Estado do Rio de Janeiro verse sobre 
homologação de acordo na prestação alimentícia, que inclui matérias que 

                                            
366 "À União, nos termos do disposto no art. 22, I, da CB, compete privativamente legislar sobre direito 
processual. Lei estadual que dispõe sobre atos de juiz, direcionando sua atuação em face de 
situações específicas, tem natureza processual e não meramente procedimental." (ADI 2.257, rel. 
min. Eros Grau, julgamento em 6-4-2005, Plenário, DJ de 26-8-2005.) 
367 “Invade a competência da União, norma estadual que disciplina matéria referente ao valor que 
deva ser dado a uma causa, tema especificamente inserido no campo do Direito Processual.” (ADI 
2.655, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 9-3-2004, Plenário, DJ de 26-3-2004.) 
368 “Descabe confundir a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para legislar 
sobre procedimentos em matéria processual; art. 24, XI, com a privativa para legislar sobre direito 
processual, prevista no art. 22, I, ambos da CF. Os Estados não têm competência para a criação de 
recurso, como é o de embargos de divergência contra decisão de turma recursal.” (AI 253.518-AgR, 
rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 9-5-2000, Segunda Turma, DJ de 18-8-2000.) 
369 “O inquérito civil é procedimento pré-processual que se insere na esfera do direito processual civil 
como procedimento, à semelhança do que sucede com relação ao inquérito policial em face do direito 
processual penal. Daí, a competência concorrente prevista no art. 24, XI, da CF.” (ADI 1.285-MC, rel. 
min. Moreira Alves, julgamento em 25-10-1995, Plenário, DJ de 23-3-2001.) 
370  “Criação, por lei estadual, de varas especializadas em delitos praticados por organizações 
criminosas. (...) A composição do órgão jurisdicional se insere na competência legislativa concorrente 
para versar sobre procedimentos em matéria processual, mercê da caracterização do procedimento 
como a exteriorização da relação jurídica em desenvolvimento, a englobar o modo de produção dos 
atos decisórios do Estado-juiz, se com a chancela de um ou de vários magistrados. (...) Os Estados-
Membros podem dispor, mediante lei, sobre protocolo e distribuição de processos, no âmbito de sua 
competência para editar normas específicas sobre procedimentos em matéria processual (art. 24, XI, 
da CRFB).” (ADI 4.414, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2012, Plenário, DJE de 17-6-2013.) 
371 "O Estado do Rio de Janeiro disciplinou a homologação judicial de acordo alimentar nos casos 
específicos em que há participação da Defensoria Pública, não estabelecendo novo processo, mas a 
forma como este será executado. Lei sobre procedimento em matéria processual. A prerrogativa de 
legislar sobre procedimentos possui o condão de transformar os Estados em verdadeiros ‘laboratórios 
legislativos'. Ao conceder-se aos entes federados o poder de regular o procedimento de uma matéria, 
baseando-se em peculiaridades próprias, está a possibilitar-se que novas e exitosas experiências 
sejam formuladas. Os Estados passam a ser partícipes importantes no desenvolvimento do direito 
nacional e a atuar ativamente na construção de possíveis experiências que poderão ser adotadas por 
outros entes ou em todo território federal. Desjudicialização. A vertente extrajudicial da assistência 
jurídica prestada pela Defensoria Pública permite a orientação (informação em direito), a realização 
de mediações, conciliações e arbitragem (resolução alternativa de litígios), entre outros serviços, 
evitando, muitas vezes, a propositura de ações judiciais. Ação direta julgada improcedente." (ADI 
2.922, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 3-4-2014, Plenário, DJE de 30-10-2014.) 
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dizem respeito ao direito civil e processual civil, de competência privativa da 
União, não vislumbro vício formal e violação da estrutura de divisão de 
competências legislativas. (...) 
 
Processo é o instrumento pelo qual o Estado presta a jurisdição, ao passo 
que procedimento é a forma como o processo é desenvolvido e executado. 
O direito processual cuida da unidade, da série de atos pelos quais se dá a 
prestação jurisdicional. O procedimento, por sua vez, é a ordem como esses 
atos serão desenvolvidos, tem relação com sua dinâmica, incluindo-se aí o 
modo de postular, a estrutura da petição inicial, o modo como serão 
colhidas provas admitidas pela legislação processual. Na estrutura 
federativa brasileira, coube à União estabelecer privativamente normas 
processuais, válidas uniformemente em toda a Federação. À própria União, 
Estados e Distrito Federal foi concedida a competência concorrente de, 
utilizando-se de certo grau de autonomia, criar regras procedimentais para 
melhor execução da legislação processual federal. 
 
Os Entes federativos, portanto, têm a prerrogativa de definir a forma como a 
matéria processual será executada, de acordo com a maneira que julgar ser 
mais adequada para atender suas peculiaridades, consoante art. 24, §3, da 
Constituição Federal. 
 
Assim, a Constituição Federal, ao incluir ao rol das competências 
concorrentes a edição de leis que versem sobre procedimentos em matéria 
processual, garantiu a preservação do poder de os Entes federativos 
editarem normas que atendam aos seus anseios e características locais, 
adequando o modo como se desenvolve o processo à sua realidade. Essa 
previsão está calcada em um principio basilar do sistema federativo, que é o 
respeito ao pluralismo federal. (BRASIL, STF, 2014, p. 6-7) 

 

 O Ministro Gilmar Mendes, ao enunciar que a União, os Estados-membros e o 

Distrito Federal possuem autonomia para, dentro do âmbito de competência 

concorrente,  “criar regras procedimentais para melhor execução da legislação 

processual federal” e que eles “têm a prerrogativa de definir a forma como a matéria 

processual será executada, de acordo com a maneira que julgar ser mais adequada 

para atender suas peculiaridades, consoante art. 24, §3, da Constituição Federal”, 

atesta que os Estados, para tratar de arbitragem (inclusive a tributária), devem partir 

de um regime já existente e previsto em lei federal. 

 Um exemplo concreto é da própria lei mineira de arbitragem (Lei 

19.477/2011), que se pauta na Lei 9.307/96 372 e estabelece procedimentos para 

                                            
372 “Art. 1° O juízo arbitral, instituído pela Lei Federal n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, para a 
solução de litígio em que o Estado seja parte, será efetivado conforme os procedimentos 
estabelecidos nesta Lei. 
Art. 2° O Estado e os órgãos e as entidades das administrações estaduais direta e indireta poderão 
optar pela adoção do juízo arbitral para a solução dos conflitos relativos a direito patrimonial 
disponível. 
Art. 3° A inclusão de cláusula compromissória em contrato celebrado pelo Estado e a estipulação de 
compromisso arbitral obedecerão ao disposto na Lei Federal n° 9.307, de 1996, nas normas que 
regulam os contratos administrativos e nesta Lei, respeitados os princípios que orientam a 
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adequar a arbitragem à realidade estadual e à particularidade da administração 

pública. Assim, admitir a edição de leis estaduais sobre arbitragem passa pelo 

respeito aos limites dados pela legislação federal que trata de normas gerais 

processuais. 373 E isso envolve, entre outros pontos, o respeito ao aspecto objetivo 

ou material da arbitragem (a arbitrabilidade objetiva) previsto na Lei 9.307/96, qual 

seja, os direitos patrimoniais disponíveis. 374 

 Logo, no atual cenário legislativo, eventual lei estadual que crie a arbitragem 

tributária deverá partir, invariavelmente, da Lei nº 9.307/96. 

 Ocorre que uma das indagações que surge é justamente essa: a Lei nº 

9.307/96 se aplica aos conflitos de matéria tributária ou fiscal? 

 Bernardo Lima (2010) não deixa expresso, mas passa a mensagem de que a 

Lei 9.307/96 poderia ser aplicável à arbitragem tributária, ao consignar, em seu livro, 

justamente no tópico específico sobre arbitragem no direito tributário, o seguinte: 

 

                                                                                                                                        
administração pública, estabelecidos na Constituição da República e na Constituição do Estado.” 
(MINAS GERAIS, 2010). 
373 “Como já salientado, a leitura conjugada dos mandamentos insculpidos no inc. XI e no § 1º do art. 
24 da CF/88 implica afirmar que à União compete legislar sobre procedimento processual apenas em 
caráter de norma geral. Sendo assim, em tese, a LArb deve ter natureza de norma geral em matéria 
de procedimento processual, devendo, portanto, apresentar espaços de suplementação para o 
atendimento das necessidades dos Estados. Esta possibilidade de exercício legislativo estadual que 
se traça sobre a LArb é fundamental ao presente estudo e não pode ficar restrita ao plano da tese. 
Cabe verificar, na letra da Lei, se o legislador nacional de fato deixou espaços de suplementação na 
LArb. (...) Como visto, a lei estadual sobre arbitragem deve estar adstrita a matéria de procedimento 
processual, não devendo, também, estar em conflito com a norma geral nacional que disciplina esta 
matéria no contexto arbitral. (ARAÚJO, ca.2011) (http://www.josemigueljudice-
arbitration.com/xms/files/02_TEXTOS_ARBITRAGEM/01_Doutrina_ScolarsTexts/miscellaneous/Artig
o_Competencia_Arbitragem.pdf, acesso em 16 de agosto de 2016). 
374 “Seguindo a mesma linha de raciocínio empregada na investigação da tutela subjetiva da lei 
estadual sobre arbitragem, as possibilidades que se abrem para a tutela objetiva também defluem 
dos espaços (vazios ou brancos) deixados pelo legislador federal na LArb para que os Estados 
possam suplementá-la em seu aspecto material, objetivo, atendendo às suas necessidades regionais 
particulares. 
Tendo em vista que a tutela subjetiva da lei estadual sobre arbitragem somente pode recair, como 
visto, sobre os sujeitos públicos, indagar, em referência a tal classe de sujeitos, quais são as 
condutas destes sujeitos passíveis de tutela torna-se relativamente mais fácil. Frise-se, mais uma 
vez, que por se tratar de um estudo de metadireito, a "tutela objetiva da lei" implica perquirir quais 
condutas dos sujeitos poderão ser objeto de tutela pela lei estadual. 
A arbitragem, consoante art. 1º da LArb, presta-se a dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 
disponíveis. Assim, se, como visto anteriormente, os únicos sujeitos passíveis de tutela pela lei 
estadual são os sujeitos públicos inscritos no território do próprio Estado e o objeto de eventual 
arbitragem (a arbitrabilidade objetiva) deve, por força da LArb, ser pertencente ao campo dos direitos 
patrimoniais disponíveis, conclui-se que a arbitrabilidade objetiva da lei estadual sobre arbitragem 
deve recair sobre os contratos administrativos nos quais haja disponibilidade patrimonial. Mais 
precisamente, nos contratos onde a Administração Pública comporta-se segundo as regras de Direito 
Privado (mantendo-se as devidas reservas de Poder) e na prática de atos de gestão.” (ARAÚJO, 
ca.2011, p. 19-20). 
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Está claro, mais uma vez, que não é correto obstaculizar o acesso do 
Estado à arbitragem sob o fundamento de que só pode a Administração 
Pública agir secundum legem, como se fosse necessário, para cada passo 
que o Poder Público dá, a elaboração de uma lei específica. Relativamente 
à arbitragem, está cada vez mais sacramentada a ideia de que o Estado 
pode litigar em juízos arbitrais, sob autorização da normativa geral de 
arbitragem estabelecida no ordenamento jurídico brasileiro, a qual não 
oferece nenhuma vedação, nem sequer subliminar, à participação do Poder 
Público em procedimentos arbitrais. O crédito tributário possui um núcleo 
verdadeiramente indisponível, na medida em que ao Estado não é facultado 
doá-lo, comprometê-lo, utilizá-lo para fins diversos que não o interesse 
público. Por outro lado – está claro o anverso da moeda - , a obrigação 
tributária possui um núcleo também verdadeiramente disponível, através do 
qual se autoriza a sua negociação, modo de pagamento, remissão, e, 
inclusive, anistia. (LIMA, 2010, p. 88) 

 

Entretanto, nossa resposta à indagação feita acima é negativa. Relembrando 

o já dito, os direitos disponíveis ora são compreendidos como um direito ou interesse 

passível de livre disposição, alienação ou renúncia, ora como direitos passíveis de 

ser livremente transacionados, sendo conceito bastante confuso e nebuloso, 375 

abrangendo diversas posições doutrinárias distintas, sincretismo esse que acaba 

sendo repetido pela jurisprudência pátria 376, inclusive do STJ. 377  

Porém, o fato de haver um “núcleo verdadeiramente indisponível”, que 

impede o Estado, de forma livre e dependente apenas do interesse do Executivo, de 

doar, transigir, dispor do bem, conceder anistia e remissão parcial ou integral do 

débito é o motivo pelo qual se entende que a Lei 9.307/96, tal como hoje formulada, 

não pode ser utilizada diretamente pelas partes para legitimar e validar um 

procedimento arbitral do Estado. O critério da disponibilidade do direito eleito pela lei 

brasileira impede sua utilização. Portanto, disponibilidade e patrimonialidade não são 

sinônimos nem se confundem, não sendo possível equiparar, inclusive para fins de 

arbitragem, direitos (puramente) patrimoniais que podem ser indisponíveis com os 

direitos patrimoniais disponíveis. Como lembra Eduardo Damião Gonçalves: 

 
Um sistema jurídico que define a arbitrabilidade exclusivamente por 
referência ao critério da “patrimonialidade” adota, certamente, o mais liberal 
sistema existente, pois considera arbitrável um litígio que tenha expressão 

                                            
375 Renovando o que restou dito no capítulo 4, “o número de significados diferentes para a noção de 
“disponibilidade” impressiona. Do acima exposto, o mínimo que se pode dizer é que o conceito de 
direitos disponíveis é passível de receber tantos significados quantos forem os doutrinadores 
chamados para a tarefa de definir esse conceito. E que os magistrados se valem indiscriminadamente 
de diferentes definições para estabelecer a disponibilidade dos direitos em disputa. Percebe-se, 
assim, que o conceito de “disponibilidade” está longe de ser unívoco.” (GONÇALVES, 2008, p. 183) 
376 Vide GONÇALVES, 2008, p. 181-183. 
377 Vide a análise feita no capítulo 4. 
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pecuniária, independentemente de versar sobre direitos indisponíveis. 
(GONÇALVES, 2008, p. 171) 

 

 A doutrina acertadamente os indica como critérios distintos, o que é 

confirmado pela própria legislação de alguns países, sendo exemplificativa a 

situação em Portugal, cuja lei de 1986, que se vinculava ao critério de 

disponibilidade, foi alterada em 2011 para adotar expressamente o critério da 

patrimonialidade. 378 

 E não há dúvidas que o Brasil não adotou o critério da patrimonialidade. 

Nossa lei optou por um critério cumulativo: “o objeto do litígio deve ser disponível e 

também ser patrimonial” (GONÇALVES, 2008, p. 173), de forma que “a 

arbitrabilidade no Brasil, portanto, é mais restrita do que em países que se valem de 

um ou outro critério.” (GONÇALVES, 2008, p. 173). Assim, não há como enquadrar 

o litígio envolvendo crédito tributário como um caso de “direito patrimonial 

disponível”, tal como compreendido pela doutrina e jurisprudência.  

 Como já tratado no capítulo 3, disponibilidade ocorre em situações jurídicas 

que podem ser extintas ou modificadas por livre escolha do seu titular. Difere da 

patrimonialidade, expressão que significa a possibilidade de ser valorada em moeda 

ou dinheiro. 

 Além disso, por mais variáveis interpretativas e conceituais que o critério da 

disponibilidade do direito patrimonial possa ter, não é possível, dentro da tradição e 

realidade atual, enquadrar ou qualificar o crédito tributário como tal. Ana Perestrelo 

de Oliveira (2015) possui igual entendimento. Para ela, em Portugal, o critério geral 

da disponibilidade do direito ou situação material controvertida regrava as 

arbitragens naquele país até a introdução da arbitragem em matéria fiscal. 379  

 Em princípio, o crédito tributário é indisponível, no sentido de que o Fisco não 

pode deixar de cobrá-lo ou abrir mão do crédito por livre e espontânea vontade. 380 

Não há discricionariedade nessa etapa, pois a legalidade decorrente das normas 

imperativas e que regem a Administração Pública exigem a atuação vinculada por 

                                            
378 Conferir, com mais detalhe, o capítulo 3 dessa tese. 
379 O RJAT é de janeiro de 2011, ao passo que a lei de arbitragem voluntária portuguesa que passou 
a adotar o critério da patrimonialidade é de meados de 2011 (posterior, portanto). 
380 “A ampla liberdade de que, no Direito Civil, dispõem as partes para realizar a transação, com 
objetivo de prevenir ou terminar litígios, não se verifica no Direito Tributário, obviamente em razão da 
indisponibilidade dos bens públicos (o crédito tributário, regra geral, não pode ser objeto de 
renúncia).” (FERRAZ, GODOI, SPAGNOL, 2014, p. 393). Vide também a nota de atualização feita por 
Misabel Derzi à obra de Aliomar Baleeiro (2013, p. 1.176-1.177). 
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parte do administrador. A compulsoriedade é inerente ao conceito de tributo (art. 3º 

do CTN) e o lançamento está atrelado ao ato plenamente vinculado descrito no art. 

142 do CTN. 

 Ainda que essa indisponibilidade possa ser relativizada futuramente pela lei 

ou mesmo que a disponibilidade possa ser aferida em graus e não possua uma 

rigidez imutável, o fato é que, no direito tributário, não há espaço para simples 

vontade ou discricionariedade do agente fiscal 381. A exigência e o procedimento de 

cobrança do tributo são previstos legalmente e o crédito deve ser exigido, não 

havendo espaço de disponibilidade ao administrador, sob pena de responsabilidade 

funcional 382, salvo previsão legal que crie hipóteses posteriores e específicas de 

remissão, anistia ou mesmo de transação. 

 Qualquer ato que importe em renúncia, remissão (total e parcial), anistia, 

moratória ou mesmo transação deve, antes de tudo, estar amparado em lei prévia 

que regule as hipóteses de cabimento. 383  Nessas situações, o legislador irá 

ponderar e reconhecer a existência de um interesse público primário que justifique a 

redução ou perdão de parte ou da totalidade do crédito tributário originário. Seja em 

razão de uma anistia, seja pela remissão ou mesmo pela possibilidade de transação, 

o legislador irá avaliar os diversos direitos e interesses envolvidos e ponderar o que 

será melhor para atender o real interesse público primário, de forma que o interesse 

público secundário e fazendário, concretizado no aspecto patrimonial do crédito 

lançado, poderá ceder a interesses de eficiência administrativa e de praticidade 

                                            
381 “TRIBUTÁRIO - ICM - PARCELAMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - EXCLUSÃO - 
IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE - PRECEDENTES STF E STJ. 
- Concedido o parcelamento do debito tributário em razão de acordo para pagamento em 60 
(sessenta) prestações mensais, incluídos os consectários legais, a administração não pode retirar 
nenhum dos encargos que recaem sobre a dívida. 
- Aplicação, na hipótese, do princípio da indisponibilidade do interesse público, consubstanciado no 
interesse da fazenda. 
- Recurso provido.” (REsp 19.975/SP, Rel. MIN. PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 20/03/1995, DJ 22/05/1995, p. 14385) 
382  Ao tratar do art. 142 do CTN e esclarecer o que se entende ao dizer que a atividade do 
lançamento é vinculada, Luís Eduardo Schoueri consigna que “a atividade é obrigatória, o que indica 
que a Administração não pode abrir mão de seu direito. Constatado o nascimento da obrigação 
tributária, o administrador público não pode deixar de quantificá-lo e notificar o contribuinte acerca da 
constituição de um crédito.” (SCHOUERI, 2011, p. 531). 
383 “A Administração Pública não pode decidir se quer ou não cobrar o tributo, nem de quem ela quer 
cobrar. Não pode dispensar por vontade, alguém do pagamento do tributo, mesmo que haja razões 
humanitárias para tanto. O procedimento de cobrança é regrado e, na determinação do Código 
Tributário Nacional, não deve haver espaço para qualquer decisão da Administração quanto à sua 
conveniência. Em síntese, a Administração deve apenas seguir o que for determinado pelo legislador 
e este não pode abrir espaço para aquela exercer seu juízo de conveniência e oportunidade na 
atividade de cobrança.” (SCHOUERI, 2011, p. 142) 
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como ocorre no caso de leis que preveem um valor mínimo para que o crédito 

tributário seja passível de execução fiscal.  

 São vários os estudos que indicam que, em um juízo de custo-benefício e que 

envolve a dispendiosa estrutura judicial, há diversos créditos tributários cuja 

cobrança são muito mais onerosas aos cofres públicos 384, justificando a adoção de 

outras medidas para cobrá-las. 385 Esse juízo prévio é feito pelo legislador e não 

pode ser realizado pelo administrador ou gestor público. Estes não possuem 

discricionariedade ou mesmo vontade própria para exigir ou não o crédito tributário. 

Por isso, o crédito não pode ser livremente alienado, transacionado, cedido, 

renunciado ou perdoado. 

 

5.2.5 Reflexões para este tópico 
 

 Em síntese, mesmo entendendo que a indisponibilidade é relativa e que a lei 

pode prever a possibilidade de serem adotadas outras formas que importam na 

redução ou mesmo o cancelamento do crédito tributário, não há como comparar o 

objeto de uma relação jurídico tributária com o existente em um contrato 

administrativo. A própria origem do vínculo obrigacional é distinta. A tributária é 

baseada na lei enquanto a outra é contratual, no qual o consenso é elemento 

essencial. Discutir a legalidade da cobrança de um tributo é bem diferente de saber 

se determinada cláusula contratual confere ou não direito ao concessionário de obter 

uma indenização ou mesmo quantificar, na arbitragem, o valor a ser ressarcido ao 

particular pelo vínculo contratual. 

 Ainda que haja cláusulas relevantes e capazes de gerar impacto financeiro 

considerável no contrato administrativo, as partes podem deliberar em conjunto e o 

Estado aceitar determinada posição ou direito da parte contratante. Não se trata, 

nessa situação, de controle de legalidade de atos administrativos provenientes do 

exercício de um poder-dever. E mesmo que o contratante (em geral o poder 

concedente do serviço público) não aceite o requerimento do particular, ainda assim 

o direito em jogo é disponível. 
                                            
384 Nesse sentido, vide SCHOUERI, 2011, p. 567. Sobre alguns estudos feitos mostrando os altos 
custos e a baixa efetividade das execuções fiscais na recuperação dos créditos tributários, vide 
MENDONÇA, 2014, p. 11-20. 
385 Cumpre lembrar que são justamente esses tipos de créditos que os entes públicos, especialmente 
Estados e Municípios, estão levando a protesto, sendo que o resultado, segundo noticiado, em geral 
tem sido satisfatório e bem melhor que o obtido nas execuções fiscais. 



	213 

 Ao contrário, o crédito tributário, apesar de passível de revisão e 

questionamento, é indisponível no momento de sua formalização ou liquidação (no 

sentido de apuração e não de extinção) pelo fiscal, através de lançamento de ofício. 
386 O tributo representa o exercício de um poder soberano do Estado. E a tributação 

bem como a atuação da Administração Tributária deve sempre se preocupar em 

observar a devida igualdade na repartição dos ônus e encargos financeiros da 

sociedade 387 . Os tributos são o principal suporte financeiro para o custeio de 

políticas públicas que buscam, em alguma medida, a concretização de direitos 

fundamentais, constituindo o objeto de um dever fundamental. 388 

 A própria posição das partes na relação jurídica é distinta: tradicionalmente, 

na questão tributária, o particular, em regra, figura como devedor, ao passo que na 

relação contratual pautada no direito administrativo, especialmente naquelas que 

discutem indenização e recomposição do equilíbrio econômico, o particular irá 

figurar como pretenso credor, buscando da Administração Pública o recebimento 

futuro de alguma quantia. 

 Dessa forma, mesmo que a Lei 9.307/96 preveja a possibilidade de a 

Administração Pública ser parte em arbitragem envolvendo direitos patrimoniais 

exigíveis, não há como aplicá-la para resolver conflitos em matéria fiscal. Em outras 

palavras, a exigência de prévia autorização legal para permitir que o crédito tributário 

tenha seu montante alterado ou mesmo cancelado por ato da administração pública, 

distinto dos praticados nas hipóteses de revisão e controle de legalidade, retira a 

matéria tributária do âmbito de arbitrabilidade prevista na Lei nº 9.307/96. 

Isso não quer dizer que essa qualidade ou característica do crédito tributário 

impeça que este seja passível de ser submetido ao juízo arbitral, como defendido 
                                            
386 “Mantém-se na ordem tributária o princípio da indisponibilidade dos direitos tributários nos mesmos 
termos em que tem sido considerada como princípio subjacente à ordem constitucional, ou seja, em 
tudo que, por acto administrativo, possa implicar afectação do princípio de igualdade e legalidade na 
distribuição do dever de contribuir e na correspondência de tal dever com a capacidade contributiva 
tomada com base da lei tributária.” (FAVEIRO, 2002, p. 704) 
387 “Na ordem tributária contemporânea, na base da repartição do dever de contribuir segundo a 
capacidade contributiva – que o artigo 103º da Constituição reportou à repartição de riqueza justa da 
riqueza e do rendimento já imperativo no próprio plano legislativo e inalterável no plano executivo – 
ainda mais se evidencia a presença e a radicalidade de tal princípio, já que, se a administração 
tributária pudesse dispor dos direitos que para o Estado se vão constituindo nas várias situações em 
que decorre o circuito da ordem tributária, toda a estrutura do âmbito constitucional em que tal ordem 
se situa ficaria destituído, pois que só prestariam tributos aqueles que tal dever não fossem pela 
administração dispensados. Não há, pois, possibilidade de perdão de tributos por parte da 
administração.” (FAVEIRO, 2002, p. 702) 
388  Sobre o tema do dever fundamental de pagar tributos e sua previsão no ordenamento 
constitucional brasileiro, vide GIANNETTI, 2011, no qual é feita uma análise da obra do professor 
José Casalta Nabais e sua pertinência no Brasil. 
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nesse capítulo. Merece relembrar a advertência de Carlos Alberto Salles no sentido 

de que se deve ter cuidado com a armadilha argumentativa de se retirar da 

afirmação de que a arbitragem é cabível para solucionar direitos patrimoniais 

disponíveis a conclusão de que as controvérsias relativas a direitos indisponíveis 

deverão obrigatoriamente ser dirimidas junto ao Poder Judiciário. Segundo o referido 

autor, a “indisponibilidade não esvazia, por si mesma, o poder das partes 

interessadas transacionarem, por exemplo, como ocorre em relação a alimentos, 

guarda ou visita de filhos.” (SALLES, 2011, p. 297).  

A experiência recente brasileira corrobora o raciocínio acima desenvolvido, na 

medida em que a mediação, desde 2015, pode alcançar direitos indisponíveis, mas 

passíveis de transação, 389 critério este que é mais amplo que o adotado na Lei 

9.307/96 (critério da disponibilidade do direito patrimonial). 

 Por isso, não há dúvida de que se o critério de arbitrabilidade da lei geral 

brasileira fosse apenas o da patrimonialidade do direito (similar ao da mediação), tal 

qual existente na Alemanha e em Portugal, certamente essa lei poderia ser utilizada 

para solucionar conflitos tributários, desde que houvesse uma lei prévia 390 prevendo 

a sentença arbitral como forma de extinção do crédito tributário. 

 Em resumo, reconhece-se, na linha do raciocínio desenvolvido pelo STF 

quando apreciou as leis estaduais e distrital sobre dação em pagamento em matéria 

tributária, que que não é necessária lei complementar alterando o CTN para prever 

que a sentença arbitral favorável ao sujeito passivo tenha o efeito de extinguir o 

crédito tributário. Entretanto, apesar de não ser obrigatória, a edição de lei 

complementar para alterar o CTN com tal objetivo é recomendável para conferir 

uniformidade ao tratamento e incentivar que os entes da federação legislem e criem 

a arbitragem no direito tributário. 

 Também não se concorda com as razões dadas por Leonardo de Moraes e 

Castro e Alexandre Luiz Moraes do Rêgo Monteiro para afastar a exigência de lei 

complementar para prever a decisão arbitral favorável ao sujeito passivo como forma 

de extinção do crédito tributário. Mas isso não quer dizer que somente por lei 

complementar é possível prever uma nova hipótese de extinção do crédito tributário. 
                                            
389 Conferir art. 3º da Lei 13.140/2015: Pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre 
direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação.  
390 Uma lei complementar seria o ideal, justamente para conferir mais segurança e harmonia ao 
sistema tributário, de forma a complementar o CTN nessa parte. Mas como visto, na linha da 
jurisprudência do STF, uma lei poderia ser editada por um ente da federação, até mesmo no exercício 
da competência legislativa suplementar. 
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 Em tese, a possibilidade de se veicular por lei ordinária a arbitragem como 

forma ou causa de extinção do crédito tributário decorre da autonomia dos entes da 

federação em matéria tributária, na esteira do entendimento mais recente do STF. 

Contudo, essa autonomia que, a princípio, legitimaria a atuação estatal, ainda 

esbarra em outra questão, qual seja, a competência privativa da União para tratar de 

processo civil, o que envolve a arbitragem. 

 Conclui-se, portanto, que a arbitragem é legítima e admitida pelo 

ordenamento jurídico brasileiro para resolver conflitos de natureza tributária, desde 

que, ao menos, uma lei federal regule o respectivo regime, pois a Lei 9.307/96 não é 

aplicável ao caso. Existente essa lei federal, os estados e municípios poderão editar 

suas respectivas leis de forma a prever a sentença arbitral como forma de extinção 

do crédito tributário. 

 

5.3  Justificativas para a adoção da arbitragem no Brasil 
 

 Priscila Faricelli Mendonça (2014, p. 8), em trabalho de pesquisa sobre a 

matéria em debate, pergunta-se no início do seu livro se, “diante do cenário 

brasileiro atual, é processualmente adequada e viável a adoção de arbitragem” para 

a solução de controvérsias tributárias? 

 A resposta dada por nós neste capítulo é que o ordenamento constitucional 

brasileiro não veda a arbitragem para a solução de tais conflitos, bastando a edição 

de lei federal que regule o respectivo regime. Mas a questão vai além da 

constitucionalidade ou legitimidade dessa via. Ela é também adequada e viável e 

deve ser estimulada, sendo importante pensar algumas balizas para a criação do 

referido regime. 

 As justificativas para a adoção desse regime são várias. As transformações 

do modelo de Estado e sua relação com a sociedade e com o mercado interno e 

exterior sugerem a necessidade de diversas mudanças no desenho e modelagem 

nesses vínculos. Duas delas são relevantes para o presente estudo. A primeira 

envolve uma nova postura mais transparente, aberta, democrática e menos 

autoritária nas relações fisco e contribuinte. 391 A segunda envolve a adoção de 

                                            
391 DACOMO, 2009, p. 45. Sobre as mudanças do Estado e a busca por relações mais consensuais e 
participativas, vide MOREIRA NETO, 2007, p. 37-48 e BATISTA JÚNIOR, 2006, p. 82. 
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novas formas de solução de controvérsias que tenham por objeto a matéria tributária 

que tragam resultados mais rápidos e tecnicamente melhores. 392 

 Uma noção de maior consensualidade e participação nas relações com o 

Estado passa a ser mais exigida, participação essa que não se limita à mera 

representatividade, mas, ao contrário, a participação fruto de um regime democrático 

deliberativo, em que os integrantes da sociedade civil, incluindo os agentes 

econômicos, tenham mais oportunidade de colaborar nos debates políticos que 

envolvem a matéria tributária, seja na etapa de produção legislativa, seja na criação 

e modelagem de políticas fiscais, seja na perspectiva de oportunidade no momento 

do lançamento e apuração do tributo. 

 Dentro desse contexto, há muito que a doutrina propôs uma nova leitura para 

superar a concepção tradicional da supremacia e da indisponibilidade do interesse 

público e do crédito tributário, bem como o papel do Estado nesse regime 

democrático. A atuação por parte dos administradores públicos deve ser sempre 

com responsividade, eficiência e respeito aos direitos fundamentais. Ações e 

programas de governo para atender as diversas expectativas dos integrantes da 

sociedade estão entre as prioridades dessa atuação. 

 Nesse cenário, a criação de meios de soluções de controvérsias torna-se 

relevante para que se possa superar os problemas e entraves existentes no sistema 

tradicional dos métodos de solução de conflitos e aproximar um pouco mais os 

sujeitos (ativo e passivo) da relação jurídica tributária. A arbitragem na matéria 

tributária pode ser uma das soluções possíveis para concretizar esses ideais. 

 Tanto a via do processo administrativo como o judicial não acompanharam as 

mudanças ocorridas nos últimos vinte anos que incluem um assombroso progresso 

tecnológico que encurtaram distâncias e tempo. Essas duas vias tornaram-se 

excessivamente demoradas e custosas às partes envolvidas e não geram mais os 

resultados minimamente desejáveis. Decisões proferidas dez anos ou mais após o 

início da ação é prática bastante comum no panorama brasileiro, mas que não 

                                            
392 “Ao afirmar que o indivíduo se substitui ao Estado, não se quer dizer que o cidadão comum ocupe 
o lugar que não lhe compete no que tange ao disciplinamento das atividades sociais. Não. De fato, o 
que existe é uma co-participação dos indivíduos no equacionamento e no direcionamento dos seus 
interesses, o que, como se verá, pode ser utilizado com bastante proveito na solução de conflitos em 
âmbito tributário.” (PIRES, 2008, p. 400). 
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responde mais aos anseios sociais e econômicos daqueles que buscam as 

respostas estatais para tais fins. 393  

 Como bem lembra Manuel dos Santos Serra (2016, p. 9), “todos sabemos que 

uma sentença tardia pode resultar inútil ou até adicionar prejuízos aos já de outra 

forma enfrentados pela parte lesada.” 

 Não é de se estranhar que em pesquisa realizada pelo Comitê Brasileiro de 

Arbitragem (CBAr) em 2012, com o apoio institucional e metodológico do Instituto de 

Pesquisas Ipsos, no qual abrangeu a opinião de árbitros, advogados, membros de 

departamentos jurídicos de empresas e câmaras arbitrais, em um total de 158 

pessoas entrevistadas, estes apontaram que a principal vantagem concreta da 

arbitragem é o tempo necessário para ter uma solução definitiva para o conflito, com 

37% das respostas. 394 

 Sabe-se que a ordem econômica brasileira é fundada na valorização do 

trabalho e na livre iniciativa e tem como um dos princípios a propriedade privada, de 

forma que as empresas possuem relevante função e propiciam a circulação e 

distribuição de riqueza 395. No plano econômico, é mais que sabido que a demora no 

julgamento de ações relevantes impacta consideravelmente o resultado econômico 

das empresas, o que é prejudicial ao mercado como um todo. 396  Afeta 

                                            
393  “A morosidade é fator de incerteza e insegurança jurídica, fazendo protraírem-se no tempo 
angústia e preocupação dos envolvidos. A notória demora existente no processo civil brasileiro é fator 
que obsta real inserção das empresas brasileiras no mercado globalizado. Assim sendo, solucionar a 
mazela da morosidade processual é inevitável, especialmente no que tange ao contexto empresarial.” 
(LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2012, p. 80). Vide também trecho do voto do Ministro Nelson Jobim, na 
SE 5.206-AgRg, no qual relaciona a demora da demanda judicial com o aumento do risco e das taxas 
de juros bancários. (BRASIL, STF, 2001, p. 1.042) 
394 Apenas para se ter uma ideia do público envolvido na pesquisa, a média dos entrevistados 
possuia mais de 23 anos de experiência na advocacia ou em outra carreira jurídica e 67% dos 
entrevistados possuíam mais de 10 anos de experiência com a arbitragem. Vide o relatório do CBAr 
em http://www.cbar.org.br/PDF/Pesquisa_CBAr-Ipsos-final.pdf, acesso em 07 de setembro de 2016. 
395 “No Estado contemporâneo, a empresa é encarada como mola propulsora da economia, já que 
promove a circulação de riquezas, oportuniza empregos e pagamento de tributos, oferece 
mercadorias e serviços à população, além de proporcionar a concorrência, gerando conveniências 
aos consumidores, à sociedade e ao Estado, seja de forma direta ou não, fomentando, demais disso, 
a inovação tecnológica. Disso deriva a ideia de função social da empresa, que consiste nos 
resultados positivos em prol da coletividade e do Estado. A ideia de atividade empresária transcende 
a expectativa de lucro e passa, agora, a se justificar na medida em que também traz retornos 
positivos à sociedade.” (LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2012, p. 76) 
396 “Assim, no Brasil, com a demora no trâmite processual e na execução da decisão, o prejuízo aos 
envolvidos é imensurável. Enfrentar, no papel de parte, a morosidade no julgamento de um processo 
judicial é algo que representa custos incomensuráveis. Não só custos financeiros – os quais, contudo, 
por si só são de grande monta –, como também custos que não são passíveis de avaliação 
econômica. Angústia, preocupações, incerteza e insegurança resultam da demora processual e, 
apesar destes elementos não serem economicamente apreciáveis, em muitas vezes representam 
maior gravame para as partes do que os prejuízos financeiros que estão sendo ocasionados pela 
demora.” (LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2012, p. 77-78) 



	218 

negativamente também o planejamento orçamentário do próprio Estado. Dessa 

forma, os impactos que as questões tributárias afetam no seu cotidiano e geram 

reflexos, diretos e indiretos, na vida das pessoas que com elas possuem vínculo não 

podem ser desprezados, especialmente em um contexto de economia global. 397  

 Esse cenário tem de ser alterado. Seja qual for o porte da empresa, 

demandas tributárias causam impactos na gestão e no caixa das empresas. 

Empresas de grande porte, que são auditadas regularmente e possuem e algum 

grau de governança corporativa implantada, devem sempre informar em balanços e 

a acionistas, investidores e mercado em geral as contingências existentes. 

 Além disso, é alto o custo financeiro de seguros e cartas de fiança que são 

dados para garantir os créditos tributários e obter as certidões de regularidade fiscal 

(art. 206 do CTN). Deve-se lembrar também as penhoras e os depósitos judiciais em 

dinheiro, que impactam não só o caixa das empresas como refletem na apuração 

regular do IRPJ. 398 

 Cumpre ressaltar que a existência de criação de meios alternativos de 

solução de conflitos mais céleres no direito português, inclusive os envolvendo a 

matéria fiscal, foi exigência da Troika. Esta última corresponde a um grupo que foi 

formado pela Comissão Europeia (CE), pelo Banco Central Europeu (BCE) e pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI) que avaliou as contas reais de Portugal para 

definir as necessidades de financiamento do país e reestruturação econômica 

daquele país. No Memorando de Entendimento firmado pela Troika com o governo 

Português em 17 de maio de 2011, o qual descreve as condições gerais da politica 

econômica sobre a concessão de assistência financeira da União Europeia a 

                                            
397 “É indiscutível a importância que detêm as empresas na contemporaneidade, assim como sua 
atividade e as práticas negociais consectárias, para o desenvolvimento socioeconômico dos Estados. 
O comércio internacional é prática frequentemente observada, surgindo agrupamentos de empresas 
com sedes em diversos países, contratos de exportação e importação comerciais, prestação de 
serviços em território de outro país, dentre uma infinidade de práticas que surgem a cada dia. A 
presença de empresas transnacionais instaladas no Brasil é fato notório, assim como a 
interdependência de inúmeros Estados no que tange ao fornecimento de commodities e outros tipos 
de produtos essenciais ao abastecimento interno. Trata-se de contexto irreversível, cuja tutela deve 
ser priorizada.” (LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2012, p. 76) 
398 “(...) 4. A fixação do regime de competência para a quantificação da base de cálculo do tributo e 
do regime de caixa para a dedução das despesas fiscais não implica em majoração do tributo devido, 
inexistindo violação ao conceito de renda fixado na legislação federal. 
5. Os depósitos judiciais utilizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário consistem em 
ingressos tributários, sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que 
não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da demanda. 
6. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (REsp 1.168.038/SP, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 16/06/2010) 
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Portugal, consta expressamente que o Poder Executivo daquele país iria criar, até o 

terceiro trimestre de 2011, a arbitragem no direito tributário. 399 

 Ou seja, a exigência de uma justiça mais célere foi condição para aquele país 

receber ajuda financeira externa, justamente para viabilizar que investimentos feitos 

por empresas estrangeiras não fossem demasiadamente onerados com custos 

inerentes à demora de um processo (administrativo ou judicial) que envolva a 

matéria tributária. Causa enorme insegurança a qualquer pessoa, agente econômico 

ou não, expectativa de se esperar mais de dez anos para saber qual o resultado final 

de determinado conflito. E ambiente de instabilidade implica menores investimentos 

e redução ou desaceleração dos negócios e da dinâmica empresarial. 

 Direito e economia se influenciam mutuamente 400, de forma que o grau de 

eficácia de determinado instituto jurídico deve ser levado em conta na adoção de 

políticas públicas e na criação de programas ou regimes que buscam melhorar a 

percepção social e a concretização de direitos constitucionais, entre os quais o 

acesso à justiça e a duração razoável do processo. A concretização desses direitos 

certamente trará impactos positivos na atividade econômica e nos negócios 

realizados não só no Brasil como no exterior por agentes econômicos 

transnacionais. A sociedade civil e a Administração Pública possuem papel relevante 

nessas tarefas, merecendo destaque, quanto à última, o dever de observar a 

                                            
399 3.35. O Governo abordará os estrangulamentos no sistema de impugnações fiscais através de: 
i. revisão da avaliação do desempenho das inspecções baseada em indicadores tanto qualitativos 
como quantitativos; [T3-2011] 
ii. aplicação de juros sobre o total dos montantes em dívida durante a totalidade do período do 
procedimento judicial, utilizando uma taxa de juro superior à corrente no mercado. Impor um juro legal 
especial quando se verificar o não cumprimento de uma decisão do tribunal fiscal; [T3-2011] 
iii. implementar a nova lei de arbitragem fiscal; [T3-2011] 
iv. estabelecer um sistema integrado de tecnologias de informação entre a administração fiscal e os 
tribunais fiscais; [T4-2011] 
v. criar um grupo de trabalho temporário constituído por juízes até ao T2-2011 para resolver casos 
com valores superiores a 1 milhão de euros até ao T4-2012; 
400 “Conforme indicam Zylbersztajn e Sztajn (2005, p.03), o Direito influencia e é influenciado pela 
Economia e as organizações influenciam, assim como são influenciadas pelo ambiente institucional. 
É indiscutível, então, que a dinâmica existente no mundo empresarial não comporta a demora 
corrente, retirando, com isso, do Poder Judiciário a legitimidade que se espera enquanto pacificador 
social por excelência (RODRIGUES, 2009). A percepção de que o mau funcionamento do Poder 
Judiciário tem impacto de peso sobre o desempenho da economia é relativamente recente e reflete o 
crescente interesse do papel das instituições como determinante do desenvolvimento econômico 
(FARIA, 2007). (...) Consoante Faria (2007) bem pontua, a morosidade na solução dos litígios é fator 
de inibição de investimentos na economia e a demora na prestação da tutela jurisdicional acarreta 
vários impactos no setor, sendo um dos resultados o arrefecimento da atividade econômica, que 
requer segurança jurídica para atuar.” (LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2012, p. 78-79) 
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eficiência (art. 37 da CR/88) e a necessidade de se adotar uma postura mais 

gerencial e de busca pelo resultado otimizado do bem comum. 401 

 Se o processo brasileiro, hoje, apresenta resultados não satisfatórios, 

medidas diversas devem ser tomadas, distintas das que envolvam apenas a 

melhoria da estrutura do Judiciário (a política do “mais do mesmo”). 402 

 Ou seja, a justificativa para a adoção do regime da arbitragem tributária em 

Portugal também se faz presente no contexto brasileiro. Como consta da exposição 

de motivos do Decreto-Lei nº 10/2011, que criou o Regime Jurídico da Arbitragem 

Tributária, sua introdução buscou alcançar três objetivos principais: reforçar a tutela 

eficaz dos direitos e interesses legalmente protegidos dos sujeitos passivos; imprimir 

maior celeridade na resolução de conflitos de matéria tributária; reduzir a pendência 

de processos nos tribunais. E na proposta de Lei do Orçamento do Estado para 

2010, elaborado pelo Governo português, foi consignado como razão para justificar 

tal medida o “esgotamento do sistema judicial como resposta única à resolução de 

litígios em sede fiscal.” (PORTUGAL, 2010). Essa incapacidade dos tribunais de 

darem uma resposta rápida é relacionada com o elevado grau de litigância e a 

crescente complexidade e sofisticação do direito tributário. 

 Esse mesmo sentimento se faz presente no Brasil, com um agravante: aqui, 

ao contrário de Portugal, não temos uma justiça especializada na matéria tributária, 
403 o que piora a nossa situação e justifica, ainda mais, a adoção da arbitragem 

como forma de resolver conflitos internos (nacionais) de matéria tributária. 404 Nesse 

                                            
401  “A Administração deve ter agilidade e precisão nos resultados a atingir para atender as 
necessidades sociais, optando por forma mais célere e apropriada e que produza os melhores 
resultados e a custos menores. (...) A atividade administrativa deve ser operacionalizada com base 
em gestão técnica atendendo à presteza, simplicidade, agilidade, economia e rendimento da 
adequada ação da administração. (...) A Administração Pública, até então burocrática, que se voltava 
para o Estado e se preocupava mais com os processos, passa a ser concebida como a reforma 
administrativa brasileira em administração gerencial, voltada para a sociedade, finalística, 
importando-se com os resultados que devem ser obtidos com menor custo, agilidade e qualidade.” 
(LEMES, 2007, p. 152-153). Vide também BATISTA JÚNIOR, 2006, p. 100-102. 
402 Vide capítulo 2, especialmente as críticas de Nuno Garoupa. 
403 Sobre a ausência, no Brasil, de uma justiça especializada na matéria tributária, vide ALVES, 2013. 
404 Nesse sentido merece destaque trecho da palestra de Marciano Seabra de Godoi feita em Lisboa 
(2010, p. 74-75): “Muito bem, eu li e achei muito interessante o documento, pelo qual o Executivo 
português pede autorização ao Legislativo para regular a matéria da arbitragem tributária e as razões 
que ali são colocadas aplicam-se com maior força ao caso brasileiro. A morosidade nos tribunais 
brasileiros é certamente muito maior do que a morosidade nos tribunais portugueses, mas o ponto 
que mais me chamou a atenção é que vocês estão realmente muito à frente do sistema brasileiro no 
que diz respeito à especialização. Para vocês terem uma ideia, a não ser nas capitais brasileiras, 
onde há varas específicas de Fazenda pública ou varas de feitos tributários, em noventa e nove por 
cento do municípios brasileiros as causa tributárias são dirigidas a juízes da vara cível, então o juiz 
recebe ao meio-dia uma acção de reconhecimento de paternidade, às três horas uma acção de 
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ponto, é relevante consignar a pesquisa realizada pela UFRGS ao CNJ que 

consignou que “grande parte dos participantes (80,5%) respondeu positivamente em 

relação à criação de um sistema análogo ao da Justiça Eleitoral em matéria tributária 

a partir de uma Justiça Fiscal Especializada.” (BRASIL, CNJ, 2011, p. 7), de forma 

que os pesquisadores concluíram que “o Poder Judiciário Nacional não está 

aparelhado para lidar com as demandas tributárias”. (BRASIL, CNJ, 2011, p. 7). 

 Em razão disso, uma das propostas dadas pela UFRGS ao problema foi a 

separação de jurisdições e criação de uma especializada, tal qual existente no 

direito eleitoral, de forma que seriam criados Tribunais e Juízos Federal e Estadual 

especializados na matéria tributária. 405 

 Em síntese: em um cenário de transformação do papel e de forma de atuação 

do Estado, a arbitragem pode auxiliar a suprir duas carências existentes no modelo 

brasileiro de solução de controvérsias: implementar a celeridade e fomentar a 

especialidade do julgador, 406  concretizando o princípio da eficiência da 

Administração Pública. 407  

 Todas as medidas institucionais adotadas pelo CNJ e reiteradamente 

incentivada pelos órgãos de cúpula do Judiciário são para viabilizar uma justiça mais 

rápida e que seja capaz de pacificar e restaurar as relações entre as partes. Afinal, 

os meios tradicionais de solução de conflitos que envolvem a matéria fiscal não 

atendem qualquer pretensão de eficácia e resultado útil. Aliás, merece destaque 

uma das propostas indicadas em relatório elaborado pela Universidade Federal do 

                                                                                                                                        
responsabilidade civil, às cinco horas uma acção de divórcio e às sete horas um processo no nosso 
IVA, que é um IVA estadual, que tem vinte e sete legislações locais, então nós não temos 
especialização nenhuma.” 
405 Uma das três propostas feitas pela UFRGS é a seguinte: “Separar as jurisdições, criando dois 
novos órgãos no Poder Judiciário Brasileiro: 1) Os Tribunais Tributários Federais e Juízes Tributários 
Federais; e 2) Os Tribunais Tributários e Juízes Tributários dos Estados e do DF e Territórios. A fim 
de extinguir a duplicidade tornar-se-ia necessário aplicar uma das três ações (a) findar os órgãos 
julgadores administrativos; (b) transformá-los em órgãos Julgadores de 1ª Instância; ou (c) tornar esta 
instância administrativa obrigatória com o fim de fortalecê-la. Esta proposta, inspirada nos modelos 
francês e português, encontra paradigma no modelo da Justiça Eleitoral, que é um Poder Judiciário 
Administrativo.” (BRASIL, CNJ, 2011, p. 10). 
406 Nesse mesmo sentido, conferir MENDONÇA, 2014, p. 29: “É justamente nesse contexto que a 
arbitragem pode se mostrar uma solução adequada a determinadas controvérsias, pois (i) a 
especialidade dos árbitros na matéria em debate pode ser atrativa à sua decisão quanto ao destino 
da controvérsia e, ainda, (ii) a agilidade do julgamento de procedimentos arbitrais permite uma célere 
decisão, o que pode ser decisivo ao caso concreto.” 
407 Sobre a compatibilidade do princípio da eficácia, previsto no ordenamento constitucional, com a 
arbitragem na matéria tributária e sua relação com o princípio da tutela efetiva, vide LA CÁMARA et. 
al., 2015, p. 212. 
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Rio Grande do Sul e divulgado pelo CNJ em 2011, no qual, após diversas 

considerações sobre o direito processual tributário brasileiro, indicou o seguinte 408: 

 
A proposição da medida Arbitragem entre Fisco e Contribuinte como medida 
para desobstruir o Judiciário e para dar maior agilidade às ações recebeu o 
apoio de 71,5% dos respondentes da pesquisa. (CNJ, 2011, p. 7) 

 

 Cumpre mencionar a posição de Sérgio André Rocha (2005b, p. 104-106) a 

respeito do cabimento e necessidade da criação de medidas alternativas de 

resolução de conflitos em matéria tributária. O referido autor levanta sérias dúvidas 

sobre os benefícios que a adoção desses métodos poderia trazer ao direito 

tributário, especialmente no que diz respeito à questão da celeridade. Para ele, 

antes de tratarmos de mecanismos alternativos, deveríamos discutir problemas 

institucionais graves, entre eles o da corrupção. 

 Sérgio André Rocha defende, na verdade, a alteração completa dos órgãos 

de controle e revisão da legalidade dos atos administrativos tributários, em especial 

os Conselhos de Contribuintes. No caso, ele pugna por uma substituição do atual 

CARF por uma agência, com natureza de autarquia especial, sem subordinação 

hierárquica à União Federal, com independência e imparcialidade e constituída por 

julgadores concursados para realizarem a função de revisão da legalidade dos atos 

administrativos tributários. Segundo ele: 

 
“A existência de um órgão nesses moldes certamente abriria um maior 
espaço para a discussão da adoção de meios alternativos para a solução de 
controvérsias na seara fiscal, a qual, em nossa opinião, sob um ponto de 
vista pragmático, é hoje impensável.” (ROCHA, 2005b, p. 104) 

 

 E após lançar as ideias ora sintetizadas, ele conclui: 

 
“Depois de todas as considerações aqui apresentadas, concluímos nosso 
estudo afirmando que tais discussões, que se encontram bastante 
avançadas alhures, parecem não ser passíveis de importação para a nossa 
realidade.  
Com efeito, conforme defendemos, o que se precisa para alcançarmos uma 
valorização das soluções administrativas de controvérsias tributárias é uma 
reforma institucional e não de procedimentos. 

                                            
408 Consta no relatório “A execução fiscal no Brasil e o impacto no Judiciário”, elaborado pelo CNJ, 
que abrange as respostas às duas pesquisas feitas no âmbito desse órgão, o seguinte: “A UFRGS 
examinou as inter-relações entre o processo administrativo e o judicial na esfera fiscal, a partir do 
estudo dos contenciosos cuja solução deveria ser tentada previamente na esfera administrativa, 
enfocando, sobretudo, o aspecto da duplicidade de instâncias.” (BRASIL, CNJ, 2011, p. 4) 
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O processo administrativo de revisão de atos tributários, assim como o 
processo de consulta, são instrumentos hábeis para a superação das 
incertezas presentes (e inevitáveis) na legislação fiscal e nos fatos 
tributáveis.  
Todavia, o seu manejo por autoridades vinculadas e referenciais jurídicos 
ultrapassados impede o desenvolvimento de seu potencial de pacificação 
de controvérsias.  
Dessa forma, parece-nos que a discussão quanto à implementação dos 
ditos meios alternativos de solução de controvérsias é descabida, caso não 
se discuta, simultaneamente, uma reforma institucional das cortes 
administrativas, e desnecessária, caso tal reforma um dia venha a ser 
implementada com sucesso.” (ROCHA, 2005b, p. 106). 

 

 Contudo, não obstante a imperiosa necessidade de se aprimorar tanto o 

processo administrativo como o judicial, a arbitragem não busca substituir nenhum 

desses meios de resolução. Ao contrário, busca ser mais uma opção, uma terceira 

via não apenas alternativa, mas mais que isso, complementar às formas tradicionais 

já colocadas à disposição do cidadão e das empresas. Conferir ao administrado 

mais uma opção para resolver conflitos com o Estado, com a perspectiva de ser uma 

via célere e especializada, não pode ser desconsiderada de plano nem desprezada. 

 Afinal, além do já conhecido problema da morosidade dos processos judiciais, 

o CARF também está com um alto número de processos para ser julgado, sendo 

que nos últimos cinco anos o número de processos aumentou em quase 50%.  

 O quadro a seguir mostra que o número de processos administrativos passou 

de 80 mil em 2011 para mais de 116 mil em maio de 2016 409: 

                                            
409  Os dados do CARF, base maio de 2016, estão disponíveis em 
http://idg.carf.fazenda.gov.br/dados-abertos/relatorios-gerenciais/relatorio-gerenciais, último acesso 
em 20 de janeiro de 2017. Posteriormente, o CARF divulgou informações complementares base 
novembro de 2016. Esses dados também são analisados e indicados neste capítulo. 
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 Logo, mesmo que haja alterações institucionais relevantes no CARF, o 

elevado número de processos continuará a ser uma tendência. 

 Nesse ponto, a arbitragem poderia, ao menos no primeiro momento, até para 

que a União tenha familiaridade e confiança com e no instituto, ter como foco 

justamente processos cujo valor individual não seja tão alto, mas que alcançará um 

número bem considerável de processos pendentes de julgamento. 

  Como exemplo, o quadro a seguir, divulgado pelo CARF em junho de 2016 e 

que se refere ao estoque de processos administrativos existente no Conselho em 

maio de 2016, mostra o número expressivo de processos abaixo de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) que, para fins do CARF, não são qualificados como relevantes nem 

como prioridade. 410 Nota-se que mais de 74 mil processos em andamento no CARF 

estão abaixo de 100 mil reais. 

 

                                            
410 Processos relevantes, em termos de valores, para o CARF, são aqueles cujo valor seja superior a 
15 milhões de reais. 
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 Conforme a tabela acima, esse contingente de 100 mil processos representa 

o montante de 1 bilhão e trezentos milhões de reais, valor este, em termos 

absolutos, bastante considerável, mas que, em termos gerais e de impacto 

econômico no orçamento, representa 0,24% do valor total em discussão no CARF 

em maio de 2016 (mais de 573 bilhões de reais). 

 Pode-se até subir para a faixa seguinte (processos entre 100 mil a 15 

milhões), pois estes também não são qualificados como relevantes pelo CARF e o 

valor envolvido (R$ 68 bilhões de reais) corresponde a 11,9% do montante total em 

discussão no CARF, tomando como base o mês de maio de 2016 (mais de 573 

bilhões de reais). E a quantidade de processos que estão nessa faixa é bem 

significativa (mais de 38 mil processos conforme informado pelo CARF – base maio 

de 2016).  
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 O CARF divulgou posteriormente dados relativos até novembro de 2016 411, 

no qual se constata a existência de mais de 115 mil processos abaixo de 15 milhões 

de reais, ao passo que apenas menos de 4 mil processos possuem valor superior a 

15 milhões de reais. 

 
 E para o CARF, conforme dados do final de 2016, há 102 mil processos sem 

prioridade, que somados, representam 57 bilhões de reais, o que representa 9% do 

valor total de estoque dos processos em andamento no CARF. 

 

 
 
 Esse cenário não teve muita diferença frente aos dados divulgados em maio 

de 2016, de forma que se constata facilmente que há espaço para a criação de mais 

outra via para auxiliar no julgamento desse tipo de demanda. 

                                            
411 Disponível em <http://idg.carf.fazenda.gov.br/dados-abertos/relatorios-gerenciais/comportamento-
e-estoque-carf-201611.pdf>, acesso em 20 de janeiro de 2017. Importante dizer que, em razão de 
greve realizada pelos auditores fiscais, o CARF teve pouquíssimas sessões de julgamento em 
novembro e dezembro de 2016. 
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Ano
Intervalos por Valor de Pedido Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

até 60 000.00 € 11 42,3% 75 50,0% 174 55,9% 631 74,2% 553 70,1% 505 65,4% 59 75,6% 2010 67,5%

60 000.01 € até 275 000.00 € 8 30,8% 45 30,0% 81 26,0% 120 14,1% 126 16,0% 138 17,9% 12 15,4% 530 17,8%

275 000.01 € até 500 000.00 € 2 7,7% 19 12,7% 21 6,8% 35 4,1% 35 4,4% 42 5,4% 3 3,8% 157 5,3%

500 000.01 € até 1 000 000.00 € 1 3,8% 9 6,0% 17 5,5% 36 4,2% 34 4,3% 43 5,6% 1 1,3% 141 4,7%

mais de 1 000 000.00 € 4 15,4% 2 1,3% 18 5,8% 28 3,3% 41 5,2% 44 5,7% 3 3,8% 138 4,6%

Total

2013 2014 2015 2016 TOTAL

26 150 311 850 789 772 2976

2011 2012 2017

78

 
 

 Ou seja, a arbitragem poderia auxiliar na redução do estoque desses 

processos administrativos. Ao menos, o particular que estivesse com o seu caso 

dentro de uma dessas duas faixas teria mais uma opção para obter a resolução do 

seu conflito de forma mais célere e, no mínimo, com o mesmo grau de 

especialização. 

 As hipóteses levantadas são relevantes e o exemplo português pode 

corroborá-las. Isso porque 67,5% dos casos submetidos ao procedimento arbitral 

vinculados ao RJAT e administrados pelo CAAD envolveram cobranças de até 60 

mil euros. E a faixa de conflitos que vai de 60 mil a 250 mil euros somam mais 

17,8%. 

 
Arbitragem Tributária 

Distribuição dos Pedidos por Intervalo de Valor 
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Ano
Fase do 
Processo

Valor Total de 
Processos 625 916 166,29 €

2014 2015 2016
TOTALEntrados Entrados Entrados Entrados Entrados Entrados

2011 2012 2013 2017

Entrados

14 449 893,60 €17 250 575,95 € 23 832 039,36 € 84 581 785,19 € 123 664 251,60 € 164 673 406,60 € 197 464 213,99 €

 Ou seja, do total de procedimentos analisados pelo CAAD desde setembro de 

2011 até 2016, 85% alcançam até 250 mil euros. Ou seja, não chegam a 1 milhão 

de reais. Apenas um percentual pequeno de procedimentos arbitrais (4,6%) diz 

respeito a cobranças superior a 1 milhão de euros, sendo certo que o teto da 

arbitragem tributária portuguesa é de 10 milhões de euros. 

 E em cinco anos e seis meses de RJAT, deram entrada no CAAD 2.976, 

tendo sido extintos 2.482, sendo que a média de duração de julgamento tem sido de 

4 meses e 20 dias, contados da constituição do tribunal arbitral. 412 

 
Arbitragem Tributária 

Total de Processos Entrados 
 

 
Arbitragem Tributária 

Valor Total de Processos Entrados 

 
Arbitragem Tributária 

Estatísticas GLOBAIS 
        

Processos ENTRADOS   2 976 

        

Processos FINDOS   2 482 

        

 com DECISÃO ARBITRAL    2 363 95,2 % 

        

 
com REVOGAÇÃO pela Administração Tributária ou 

Arquivados em fase de Procedimento Arbitral 
  119 4,8 % 

                                            
412 Todos os dados indicados nesta página foram cedidos pela Drª Tânia Carvalhais, do CAAD, em 
janeiro de 2017. 
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 Cumpre dizer que a utilização da arbitragem poderá alcançar resultados mais 

expressivos caso se adote um custo diferenciado ou menor do que o usualmente 

praticado nas arbitragens privadas no Brasil, justamente como incentivo para atrair 

aqueles que não estão habituados a utilizá-la. Afinal, mito ou não, é fato que o alto 

custo das arbitragens é apontado como a principal desvantagem 413  ou 

eventualmente um fator impeditivo da maior utilização desse meio como forma de 

resolução dos conflitos entre as partes. 414  Esse custo majorado pode ser 

compensado com a celeridade da decisão, de forma que eventual equação “custo-

benefício” tenda para o uso do método alternativo, como bem consigna Selma 

Lemes (2007): 

 
Todavia, essa afirmação de que a arbitragem é uma alternativa cara deve 
ser analisada com ressalvas, pois importa verificar o caso concreto, os 
valores em questão e a complexidade da matéria. Neste sentido, o fato das 
partes assumirem os honorários dos árbitros e as taxas de uma instituição 
arbitral (para os casos de arbitragem administrada) deve ser analisado na 
relação custo-benefício, pois esses valores podem ser diluídos e 
considerados pequenos em razão do negócio e da insegurança em 
aguardar anos por uma decisão judicial. (...) A comparação entre arbitragem 
e Judiciário em razão dos custos deve ser trabalhada na óptica do binômio 
custas e morosidade do Judiciário. (...) Por isso, é ilusória a afirmação de 
que os custos judiciais são menores quando comparados com os do 
processo arbitral comparando-se aqui o valor nominal. Há outros valores a 
serem considerados, pois o tempo corrói as relações jurídicas e contribui 
para o descrédito da Justiça. (LEMES, 2007, p. 173-175) 

 

 De qualquer forma, o resultado apresentado pelo regime português foi 

possível porque, dentre outros motivos, buscou-se um modelo com um custo menor, 

sendo nítido que seus criadores tiveram a preocupação de evitar qualquer 

semelhança ou comparação com uma justiça excludente ou voltada apenas para 

aqueles contribuintes com alta capacidade econômica para suportar os encargos 

financeiros da arbitragem que, tradicionalmente, são elevados. 

 

                                            
413 Vide relatório do CBAr de 2012, p. 14: “Perguntou-se ainda aos entrevistados se veem alguma 
desvantagem na arbitragem, também quando comparada aos processos judiciais. Boa parte dos 
respondentes disse não ver nenhuma desvantagem na arbitragem, mas 97 deles (cerca de 60%) 
afirmaram haver alguma. Esse segundo grupo foi então questionado sobre qual seria a principal 
desvantagem e o “custo da arbitragem” aparece com larga margem em primeiro lugar (60%). Apenas 
9% dos membros desse grupo (9 entrevistados) indicaram “dificuldades para a integração de 
terceiros à arbitragem” e 8% (8 entrevistados) a “ausência de recursos”, mesmo número que apontou 
“a qualidade das decisões ou dos árbitros”. 
414 Nesse sentido, conferir AMARAL, 2012, p. 50-52. 
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 Mas os resultados não são positivos apenas sob o ponto de vista do cidadão 

e das empresas. A utilização da arbitragem pode também auxiliar na arrecadação do 

tributo exigido, pois caso a sentença arbitral mantenha (parcial ou totalmente) o 

lançamento tributário, ela irá acelerar o recebimento do respectivo crédito, bem 

como irá propiciar que o ente público credor tome as medidas executivas de forma 

mais rápida e oportuna. 

 Para tanto, basta imaginar as situações em que o sujeito passivo, ao invés de 

discutir a questão em sede de processo administrativo, adote a via arbitral. Em se 

tratando de débito federal, não há dúvida que os anos que serão economizados irão 

facilitar e acelerar o recebimento do crédito tributário. Somando os cinco a dez anos 

que, em geral, um processo administrativo no CARF tem demorado, mais eventual 

decurso do longo trâmite da respectiva ação judicial, não há dúvida que, pela via 

arbitral, o Fisco irá a receber o respectivo crédito em espaço de tempo infinitamente 

mais curto. 

 Outro exemplo presente na realidade brasileira e que ilustra o possível ganho 

de eficiência ao Fisco: imagine-se a situação em que determinado contribuinte 

impetra mandado de segurança, obtém liminar para suspender a exigibilidade do 

crédito tributário ou oferece bens para garantir o débito por meio de caução e obter a 

certidão de regularidade fiscal. Após anos (senão décadas) de discussão, o sujeito 

passivo perde a demanda, obrigando o Fisco, depois desse tempo todo, adotar as 

medidas executivas necessárias. O contribuinte, eventualmente, poderá estar inativo 

ou com atividades encerradas... 

 Na arbitragem, não há dúvida que a situação será diferente e encurtará o 

tempo de duração do conflito de forma a obter, com taxa de sucesso bem maior e 

com maior rapidez, a satisfação do crédito tributário. De outro lado, caso o débito 

não seja devido, a legalidade irá imperar e o Fisco não terá em seu cadastro créditos 

irreais nem perderá tempo e dinheiro com inscrição do débito em dívida ativa, de 

forma a aumentar os custos demasiadamente onerosos da estrutura do Poder 

Judiciário. 

 Uma ressalva deve ser feita: já restou adiantado que a arbitragem no direito 

tributário dificilmente reduzirá de forma relevante o volume de processos judiciais, 

especialmente porque os débitos não pagos terão de ser objeto de execução fiscal, 

que irão ocupar as serventias judiciárias (em varas especializadas ou não). Afinal, os 
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atos executivos expropriatórios e que precedem à garantia do crédito tributário são 

privativos do Poder Judiciário. 

 E sabe-se que o volume de execução fiscal no Brasil é absurdo, acumulando, 

em 2014, aproximadamente 30 milhões de processos ativos, ou seja, quase um 

terço dos processos judiciais em curso no Brasil 415, sendo certo que a solução da 

morosidade do Judiciário passa por mudanças ideológica e culturais e pela adoção 

de outros modelos de cobrança do crédito tributário. 416  

 Tanto que a Ministra Nancy Andrigui, na qualidade de Corregedora Geral da 

Justiça, editou a Provimento nº 57, de 22 de julho de 2016, e instituiu, de forma 

permanente, o Programa Nacional de Governança Diferenciada das Execuções 

Fiscais, o qual a abrange ações de governança do juiz da execução fiscal, 

objetivando a organização e a gestão de processos, com racionalização de 

procedimentos, integração de dados e ações estratégicas para a redução do acervo 

processual e a recuperação eficiente do crédito público, de forma contínua e com a 

cooperação do Poder Executivo. 

 

5.4  Conclusão deste capítulo 
 

 Esse capítulo acaba por apresentar várias conclusões importantes para a 

presente pesquisa. 

 Primeiramente, restou comprovada a legitimidade e validade da arbitragem 

como forma de resolução de conflitos de matéria tributária, de forma que os 

argumentos tradicionais de indisponibilidade do crédito tributário, de supremacia do 

interesse público, da afronta à legalidade e do monopólio da jurisdição para a 

solução dessas questões não procedem e não passam pelo crivo da doutrina 

majoritária. Em continuação, ficou reconhecido que é necessária a edição de lei 

federal para tratar de norma geral do regime jurídico da arbitragem tributária, sendo 

certo que não é necessária (mas altamente recomendável) a edição de lei 

complementar para alterar o CTN e prever como hipótese de extinção do crédito 

tributário a sentença arbitral final favorável ao sujeito passivo. 
                                            
415 Conferir relatório “Justiça em números 2015”, do CNJ, p. 34 e 43. 
416 Segundo o relatório “A execução fiscal no Brasil e o impacto no Judiciário”, elaborado pelo CNJ, 
“dos dados obtidos, observa-se que o combate à morosidade judicial no Brasil deve envolver 
necessariamente o debate específico sobre a temática dos procedimentos de execução fiscal, já que 
o pleno enfrentamento dessa questão tem potencial de solucionar um dos principais gargalos da 
Justiça brasileira.” (CNJ, 2011, p. 4) 
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 Cumpre dizer que os Estados também poderão criar essa modalidade como 

nova forma de extinção do crédito tributário, na esteira da jurisprudência do STF. 

Contudo, para tanto, o Estado depende da edição prévia de uma lei geral federal 

tratando especificamente da arbitragem no campo fiscal. 

 E seguindo o raciocínio, restou dito que a Lei nº 9.307/96, tal como hoje está 

conformada, não seria suficiente para legitimar a adoção da arbitragem para resolver 

conflito de matéria tributária, sendo certo que, para tanto, é condição a prévia edição 

de lei federal para tratar do tema, na qualidade de norma geral. 417 

 A edição de lei complementar para tanto, mesmo que não seja obrigatória, 

seria recomendável para dar uniformidade à matéria e incentivar os Estados e 

Municípios a adotarem a arbitragem como forma de resolução de conflitos 

tributários. 

 Por fim, diante de tudo o que restou dito, não há dúvida que a utilização da 

arbitragem no direito tributário possui muito mais pontos favoráveis que contrários ao 

seu uso, sendo certo que um modelo que busque preservar os interesses das partes 

envolvidas, que respeite a tradição existente na matéria e que esteja atento às 

eventuais desconfianças do Poder Público pode colaborar significativamente para: 

(1) a concretização dos direitos fundamentais do acesso à justiça e da razoável 

duração do processo; (2) a materialização da eficiência administrativa; (3) a 

preservação da legalidade e do interesse fazendário na cobrança do crédito 

tributário; (4) o aprimoramento da justiça tributária, na medida em que as decisões 

arbitrais poderão influenciar o debate e mesmo a tomada de decisões pelos órgãos 

jurisdicionais estatais. 

 Passado esse estágio, cumpre no último capítulo propor um modelo 

institucional para estruturar a arbitragem em matéria tributária no Brasil, comparando 

com algumas regras existentes no regime português para ver se elas poderiam aqui 

ser adotadas. Acredita-se que a finalização do trabalho nessa etapa não cumpriria 

totalmente o papel de uma tese de doutorado, pois, para que o requisito da 

contribuição original esteja realmente presente neste trabalho, é preciso avançar e 

propor um modelo concreto. 

 
                                            
417  “Todavia, admitimos que a possibilidade de o Estado se envolver em arbitragens tributárias 
depende de autorização, a ser efetuada por lei especial, uma vez que o direito positivo estabelece 
basicamente a arbitragem nas relações jurídicas de Direito Privado. Obviamente isso não significa 
que o instituto da arbitragem não possa ser utilizado pelo direito tributário.” (DACOMO, 2009, p. 234). 
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6  PROPOSTA DE UM MODELO DE ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA NO BRASIL 
 
 Passadas todas as discussões sobre a viabilidade constitucional da 

arbitragem tributária no Brasil, surge a necessidade de enfrentar alguns tópicos 

importantes para que seja possível iniciar a discussão de um modelo nacional 

possível. E a experiência portuguesa, nesse ponto, é interessante para se fazer um 

contraponto e servir como norte para a reflexão de alguns pontos relevantes. 

 O legislador português, quando da edição da Lei 3-B/2010 418, delimitou as 

questões que o Governo deveria tratar na modelagem desse regime. Consta no nº 4 

do art. 124 da referida lei o seguinte: 

 
4 - O âmbito da autorização prevista no presente artigo compreende, 
nomeadamente, as seguintes matérias: 
 
a) A delimitação do objecto do processo arbitral tributário, nele podendo 
incluir-se os actos de liquidação de tributos, incluindo os de autoliquidação, 
de retenção na fonte e os pagamentos por conta, de fixação da matéria 
tributável, quando não dêem lugar a liquidação, de indeferimento total ou 
parcial de reclamações graciosas ou de pedidos de revisão de actos 
tributários, os actos administrativos que comportem a apreciação da 
legalidade de actos de liquidação, os actos de fixação de valores 
patrimoniais e os direitos ou interesses legítimos em matéria tributária; 
b) A definição, como fundamento do processo arbitral tributário, da 
ilegalidade ou da lesão ou o risco de lesão de direitos ou interesses 
legítimos, e como efeitos da sentença proferida a final pelo tribunal arbitral, 
da anulação, da declaração de nulidade ou de inexistência do acto recorrido 
ou do reconhecimento do direito ou do interesse legalmente protegido dos 
contribuintes;  
c) A determinação de que o julgamento do tribunal arbitral é feito segundo o 
direito constituído, ficando vedado o recurso à equidade;  
d) A definição dos efeitos da instauração do processo arbitral tributário, 
harmonizando-os com os previstos para a dedução de impugnação judicial, 
designadamente em termos de suspensão do processo de execução fiscal e 
de interrupção da prescrição das dívidas tributárias;  
e) A definição do modo de constituição do tribunal arbitral, subordinando-o 
aos princípios da independência e da imparcialidade e prevendo, como 
regra, a existência de três árbitros, cabendo a cada parte a designação de 
um deles e aos árbitros assim escolhidos a designação do árbitro-
presidente e a definição do regime de impedimento, afastamento e 
substituição dos árbitros;  
f) A fixação dos princípios e das regras do processo arbitral tributário, em 
obediência ao princípio do inquisitório, do contraditório e da igualdade das 
partes e com dispensa de formalidades essenciais, de acordo com o 
princípio da autonomia dos árbitros na condução do processo;  
g) A fixação, como limite temporal para a prolação da sentença arbitral e 
subsequente notificação às partes, do prazo de seis meses a contar do 

                                            
418 Lei do Orçamento do Estado para 2010 que, dentre outras coisas, autorizou o Governo português 
a legislar no sentido de instituir a arbitragem como forma alternativa de resolução jurisdicional de 
conflitos em matéria tributária. 
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início do processo arbitral tributário, com possibilidade de prorrogação, 
devidamente fundamentada, por idêntico período;  
h) A consagração, como regra, da irrecorribilidade da sentença proferida 
pelo tribunal arbitral, prevendo a possibilidade de recurso, para o Tribunal 
Constitucional, apenas nos casos e na parte em que a sentença arbitral 
recuse a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua 
inconstitucionalidade ou aplique norma cuja inconstitucionalidade tenha sido 
suscitada;  
i) A definição dos efeitos da apresentação do recurso da sentença do 
tribunal arbitral, em particular quanto à manutenção da garantia prestada e 
ao regime da suspensão do processo de execução fiscal;  
j) A definição do regime de anulação da sentença arbitral com fundamento, 
designadamente, na não especificação dos fundamentos de facto e de 
direito da decisão, na oposição dos fundamentos com a decisão e na falta 
de pronúncia sobre questões que devessem ser apreciadas ou na pronúncia 
de questões que não devessem ser apreciadas pelo tribunal arbitral;  
l) A atribuição à sentença arbitral, que não tenha sido objecto de recurso ou 
de anulação, da mesma força executiva que é atribuída às sentenças 
judiciais transitadas em julgado;  
m) A definição dos montantes e do modo de pagamento dos honorários e 
das despesas dos árbitros, fixando os critérios de determinação dos 
honorários em função do valor atribuído ao processo e da efectiva 
complexidade do mesmo e estabelecendo valores mínimos que ofereçam 
garantias qualitativas na composição do tribunal arbitral, podendo ainda 
prever-se a possibilidade de redução de honorários, fixando os respectivos 
pressupostos e montantes, nas situações de incumprimento dos deveres 
dos árbitros;  
n) A consagração da responsabilidade da parte vencida pela totalidade dos 
honorários e despesas dos árbitros, podendo ser estabelecidos critérios de 
limitação da responsabilidade da administração tributária, designadamente 
o do montante das custas judiciais e dos encargos que seriam devidos se o 
contribuinte tivesse optado pelo processo de impugnação judicial ou pela 
acção para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em 
matéria tributária;  
o) A aplicação adaptada, para efeitos da nomeação dos árbitros, 
mediadores ou conciliadores do regime dos centros de arbitragem previsto 
no Código de Processo nos Tribunais Administrativos;  
p) A revisão da legislação tributária cuja necessidade de modificação 
decorra da presente autorização legislativa;  
q) A consagração de um regime transitório que preveja a possibilidade de 
os contribuintes submeterem ao tribunal arbitral a apreciação dos actos 
objecto dos processos de impugnação judicial que se encontrem pendentes 
de decisão, em primeira instância, nos tribunais judiciais tributários, com 
dispensa de pagamento de custas judiciais. 

 

 A lei, portanto, buscou dar um norte para fins de regulamentação e 

implementação do regime. O objetivo deste capítulo é justamente tratar de temas 

essenciais para a proposta de um modelo para a arbitragem tributária no Brasil, no 

qual envolverá a forma de constituição da arbitragem, a definição do órgão 

institucional responsável pela administração da arbitragem, a indicação das matérias 

passíveis de arbitragem, a forma de escolha dos árbitros, os custos da arbitragem, a 

descrição das hipóteses de nulidade da sentença arbitral e seus possíveis meios de 



	235 

impugnação, a definição dos efeitos do pedido de instauração de arbitragem e dos 

efeitos da decisão de mérito. 

 Uma advertência deve ser feita de antemão: a arbitragem ainda é um instituto 

desconhecido da Administração Pública. E o que é desconhecido muitas vezes é 

temido. Por isso, os favoráveis à sua instituição devem mostrar os benefícios desse 

meio alternativo e complementar, bem como as medidas existentes para assegurar a 

devida imparcialidade das instituições de arbitragem e dos árbitros. É necessário 

que o modelo criado gere confiança para as partes promoverem sua adesão, pois, 

como já dito, a arbitragem é um ato de escolha. A advertência de Joaquim Freitas da 

Rocha, mesmo reconhecendo o cabimento de meios alternativos de resolução de 

conflitos em matéria tributária, deve ser lembrada: 

 
Os problemas começam a surgir quando se traz ao discurso o argumento 
de que a devolução dos procedimentos de decisão normativa e dos modos 
de resolução de conflitos a favor de instâncias privadas, semi-privadas ou 
‘privatizadas’ pode significar a emergência de uma nova espécie de 
corporativismo e, em sucessão, a dominação da justiça por parte de grupos 
ou classes social e economicamente mais influente. Com efeito, pode-se 
correr o risco de criar uma justiça à qual só os mais financeiramente 
favorecidos podem aceder, na medida em que apenas eles podem estar 
aptos a pagas as despesas e os honorários que os decisores (árbitros, 
peritos, etc) cobram, além de que pode acontecer que as garantias de 
imparcialidade fiquem em perigo, em face da monetarização dos interesses. 
(ROCHA, 2014, p. 431-432) 

 

 Esses pontos são questões importantes e que merecem reflexão, levando em 

consideração, inclusive, a experiência portuguesa. 419  Deve-se ressaltar, de 

antemão, que as diferenças de culturas e experiências não podem ser 

desconsideradas quando da análise e comparação dos institutos, motivo pelo qual 

será necessário um juízo crítico sobre alguns pontos importantes. 

 
6.1 O modo de constituição da arbitragem: compromisso arbitral, portaria de 
vinculação e direito potestativo 
 
 Sabe-se que a arbitragem possui como base a autonomia privada. As partes 

estabelecem por meio de uma cláusula contratual, antes ou depois da existência do 

                                            
419 A doutrina portuguesa é rica em textos sobre a arbitragem tributária, sendo indicativa a relação 
bibliográfica constante no site do CAAD. De qualquer forma, o estudo mais completo e atual sobre o 
RJAT é de autoria de Carla Castelo Trindade, que participou de forma ativa e desde o nascedouro, 
juntamente com o professor Sérgio Vasques, do projeto inovador da arbitragem tributária. 



	236 

litígio, que irão resolver o conflito por meio da arbitragem, abrindo mão do acesso ao 

Poder Judiciário. Adequar essa premissa ao direito tributário exige algumas 

considerações. 

 Primeiramente, pela natureza do direito tributário, não é simples imaginar as 

partes firmando uma cláusula compromissória (portanto, antes da instauração do 

litígio) aduzindo que os eventuais conflitos que surgirem e envolverem determinadas 

matérias tributárias serão resolvidos pela via da arbitragem. 

 Estabelecer um pacto prévio seria possível em tese, mas certamente não 

seria a forma usual do estabelecimento desse vínculo. Esse pacto prévio seria de 

difícil concretização tendo em vista que a relação jurídica tributária está prevista na 

lei e não em um contrato, sendo possível uma infinidade de situações que podem 

gerar um conflito que envolva a matéria tributária. 

 Imaginemos, por exemplo, as várias e distintas situações passíveis de 

discussão que envolvam IRPJ, ICMS e COFINS. Elas podem envolver desde a 

discussão sobre incidência ou não incidência do tributo, divergências sobre direito 

de crédito, apuração do tributo, base de cálculo e qual a alíquota a ser utilizada. Isso 

sem falar em eventuais hipóteses de responsabilidade tributária. 

 É difícil imaginar as partes estabelecendo uma cláusula arbitral (prévia, 

portanto, ao conflito) dizendo que toda questão envolvendo creditamento do ICMS 

será resolvida por meio da arbitragem. Há situações que podem até tangenciar 

questões que passam pelo exame da constitucionalidade de determinado ato 

normativo aplicado pelo Ente Público. 

 Por isso, mesmo sendo possível em tese, a adoção prévia de um pacto entre 

as partes não seria uma situação comum ou usual. Mas ela poderia ser utilizada, por 

exemplo, quando as partes firmam um regime especial de tributação. Tomando 

como exemplo a realidade do ICMS, eventual protocolo firmado pelas partes 

estabelecendo determinado regime especial de tributação poderia prever, desde já, 

que qualquer conflito entre as partes que tenha como objeto alguma questão 

vinculada à interpretação e operacionalização do regime especial seria resolvido por 

meio da arbitragem. 

 Essa seria uma situação possível, pois a relação entre as partes está 

amparada em prévio acordo que excluiu determinado regime tradicional de 

tributação para se estabelecer um outro diferenciado. 
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 De qualquer forma, nota-se que, na matéria tributária, é mais natural que as 

partes firmem a convenção arbitral após o surgimento do litígio. Afinal, nesse 

momento, as partes teriam conhecimento do alcance da discussão. 

 Imaginemos algumas situações. Primeiramente, a situação da expedição de 

um lançamento de ofício, seja regular, como no caso do IPTU ou de taxas, seja o 

realizado quando a administração tributária constata a ocorrência de inadimplência, 

apuração equivocada do tributo, utilização indevida de crédito ou mesmo uma 

hipótese de expedição de despacho decisório por compensação não homologada 

(situação muito corriqueira no âmbito federal). 

 Nessas hipóteses, a administração tributária, ao notificar o sujeito passivo a 

respeito do lançamento, cujo fim foi o de formalizar o crédito tributário, poderia estar 

aberta para as partes firmarem livremente o compromisso arbitral. 

 O próprio Fisco, ao efetuar o lançamento, poderia consignar no documento de 

notificação do lançamento, que estaria aberto, de antemão, à possibilidade de as 

partes firmarem compromisso arbitral. Essa via preservaria a autonomia privada e 

estaria dentro das linhas básicas de regência da arbitragem. Esse seria um modelo 

possível para o Brasil. 

 O modelo escolhido pelo regime português também é interessante e pode ser 

adotado nesse aspecto. Ele preserva a autonomia privada e confere ao contribuinte 

um direito potestativo, reforçando a garantia de acesso à justiça, na medida em que 

cabe a ele a escolha final se a questão será ou não submetida à arbitragem. 

 No caso, o regime português procurou estabelecer no decreto-lei os tipos de 

casos e tributos que a Fazenda Pública aceitará, previamente, em submeter à 

arbitragem na hipótese de o sujeito passivo assim desejar. O art. 124º da Lei nº 3-

B/2010 (Lei do Orçamento do Estado para 2010), além de autorizar o Governo 

português a legislar sobre arbitragem tributária, aduz que ela deve ser “instituída de 

modo a constituir um direito potestativo dos contribuintes.” (PORTUGAL, 2010). 

Dessa forma, o Decreto-lei 10/2011 estabeleceu as hipóteses de cabimento da 

arbitragem tributária e estipulou em seu art. 4º que a administração tributária se 

vincularia à jurisdição dos tribunais arbitrais por meio de portaria editada pelos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da justiça, 

estabelecendo o tipo e o valor máximo dos conflitos que serão resolvidos pela 

arbitragem. 
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 Esse regime possui como base antigo modelo adotado para a arbitragem 

administrativa portuguesa, amplamente prevista no art. 187º do Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos (CPTA), que prevê, desde 2002, que os Ministérios 

irão se vincular à arbitragem por meio da edição de portarias específicas. 420
 

 Em suma, “a aplicação do regime estabelecido no presente Decreto-lei está 

condicionada aos termos e condições estabelecidos na Portaria de Vinculação da 

Administração Tributária à jurisdição arbitral.” (TRINDADE, 2015, p. 171). E assim, 

os Ministros de Estado e Finanças e o de Justiça firmaram, em 22 de março de 2011 
421, a Portaria nº 112-A de forma a vincular a Administração Tributária à arbitragem 

tributária. Dessa forma, apenas após (i) a devida autorização legislativa criando o 

regime da arbitragem tributária e (ii) a edição da portaria de vinculação da 

Administração Tributária firmada por Ministros de Estados a Administração é que o 

sujeito passivo pode realizar seu direito potestativo em submeter o conflito em que 

faz parte à arbitragem. 

 Ou seja, o direito do contribuinte depende de prévia manifestação de vontade 

daqueles que a lei escolheu como detentores de representação do órgão fiscal. 

Apenas o momento de manifestação da vontade pelas partes é que é distinto. Não 

decorre diretamente da lei, pois a legislação portuguesa não criou hipóteses 

plenamente vinculativas, de forma a obrigar o Fisco a aceitar o pedido de arbitragem 

feito pelo contribuinte.  

 Nota-se, assim, que o modelo português compatibilizou os interesses em 

jogo, de forma a prestigiar a autonomia das partes na escolha da arbitragem como 

forma de resolução de conflitos, bem como a necessária autorização legislativa 

prévia para a Administração Pública assim proceder. 

                                            
420 Art. 187 do CPTA: 1 - O Estado pode, nos termos da lei, autorizar a instalação de centros de 
arbitragem permanente destinados à composição de litígios no âmbito das seguintes matérias: 
a) Contratos; 
b) Responsabilidade civil da Administração;  
c) Funcionalismo público; 
d) Sistemas públicos de protecção social; 
e) Urbanismo. 
2 - A vinculação de cada ministério à jurisdição de centros de arbitragem depende de portaria 
conjunta do Ministro da Justiça e do ministro da tutela, que estabelece o tipo e o valor máximo dos 
litígios abrangidos, conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses centros para a 
resolução de tais litígios. 
3 - Aos centros de arbitragem previstos no nº 1 podem ser atribuídas funções de conciliação, 
mediação ou consulta no âmbito de procedimentos de impugnação administrativa. 
421 Apesar do Decreto-lei 10/2011 ser de janeiro e a portaria 112-A ser de março, o art. 4º da referida 
portaria postergou a vigência do referido regime jurídico para 1º de julho de 2011, data que 
oficialmente a arbitragem tributária portuguesa passou vigorar. 



	239 

 As palavras de Nuno Villa-Lobos e Tânia Carvalhais Pereira são bem 

esclarecedoras: 

 
Assim, ao legislador impôs-se, por um lado, a instituição de um modelo de 
arbitragem voluntária em direito público, ou seja, colocado na livre 
disponibilidade, tanto do Estado como dos contribuintes, mas que, por outro 
lado, se traduzisse na previsão de um direito potestativo dos contribuintes. 
A harmonização destes dois comandos normativos veio a ser concretizada 
no art. 4º do RJAT, que previu expressamente que a “vinculação da 
administração tributária à jurisdição dos tribunais constituído nos termos da 
presente lei depende de portaria dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da justiça, que estabelece, designadamente, o 
tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos”. A remissão para portaria, 
como ato de vinculação da AT, surge, assim, como o “instrumento” que 
marca a natureza voluntária da vinculação do Estado à arbitragem tributária. 
(VILLA-LOBOS; PEREIRA, 2014, p. 102-103) 

 

 E os referidos autores, ao indicarem que esse modelo de vinculação por meio 

de portaria dos ministérios tem como origem o art. 187º do CPTA, assim concluem: 

 
Podendo afirmar-se que também na arbitragem voluntária “estamos perante 
um instrumento colocado na livre disponibilidade, tanto do Estado – cujos 
ministérios são livres de, se assim o entenderem, assumirem, por portaria, a 
sua vontade de se submeterem à arbitragem dos centros institucionalizados 
relativamente a certos tipos de litígios e dentro de eventuais limites -, como 
dos demais envolvidos nesses litígios, que serão livres para optar por se 
dirigirem aos centros de arbitragem instituídos, se e quando desejarem que 
a resolução desses litígios lhes seja confiada”. A instituição da arbitragem 
como um direito potestativo dos contribuintes não prejudica esta opção por 
um modelo de arbitragem tributária voluntária.  
(...) 
A portaria, enquanto instrumento de vinculação voluntária do Estado, 
salvaguarda ainda a natureza paritária da arbitragem, o que não sucederia 
na ausência de uma “intermediação regulamentar” através do qual a parte 
pré-vinculada goza de uma certa amplitude ao nível do recorte das matérias 
e dos termos da vinculação. Assim sendo, a vontade de ambas as partes é 
relevante para a constituição dos tribunais arbitrais tributários, acabando 
apenas por ser manifestada em momentos e meios distintos, assim, se 
concretizando, na plenitude, a instituição de um modelo de arbitragem 
voluntária, sem prejuízo do reconhecimento de um direito potestativo dos 
contribuintes no acesso a este instituto. (VILLA-LOBOS; PEREIRA, 2014, p. 
103-105) 

 

 Cumpre enfatizar outro ponto sobre o regime brasileiro de arbitragem a ser 

proposto. A tormentosa experiência brasileira com a omissão reiterada do legislador 

ou mesmo do executivo em regulamentar as diversas espécies de normas 422 acaba 

                                            
422 Basta lembrar que até hoje não temos uma lei complementar sobre o IPVA, necessária para 
resolver conflitos de competência. O próprio ICMS é também um exemplo. A Constituição Federal, 
desde 1988, prevê a necessidade de lei complementar para tratar de diversas matérias do imposto 
estadual. A referida lei só foi editada em 1996 (LC 87/96), ou seja, oito anos após a entrada em vigor 
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nos induzindo para a preferência por um modelo em que o legislador, no próprio 

texto legal, já demarcaria as hipóteses em que a arbitragem seria cabível, 

independentemente de posterior aceitação da autoridade fiscal. 

 Ou seja, a lei já vincularia e obrigaria a administração tributária à adoção da 

arbitragem, tornando a arbitragem um direito potestativo do sujeito passivo. Dar-se-

ia um prazo para a lei entrar em vigor (seis meses a um ano) para que a 

Administração Pública e as câmaras e órgãos de arbitragem institucional se 

preparassem. Dessa forma, a arbitragem não ficaria na conveniência da 

Administração Pública, impedindo que tal direito fosse diminuído ou tivesse uma 

eficácia bem reduzida. 

 É inegável que esse modelo traria realmente mais segurança ao cidadão. 

Contudo, ele vai contra uma das principais diretrizes da arbitragem: a autonomia das 

partes. Esta confere unidade e razão de ser da arbitragem: as partes a elegem 

voluntariamente para a resolução do litígio, sendo que a justificativa para sua 

adoção pode ser a especialidade ou a celeridade (ou ambas) em contraponto a 

outras garantias que existem no processo judicial, tal qual a possibilidade de 

recursos. 

 Dessa forma, mesmo tentador, um modelo em que a lei diretamente preveja a 

vinculação da Administração Pública à arbitragem tributária, cabendo a escolha de 

seu uso apenas ao sujeito passivo não seria ideal e de discutível validade. 

 Cabe à sociedade, às instituições e à Administração Pública se esforçarem de 

forma conjunta para moldar um regime que dê confiança aos participantes e 

proporcione segurança na sua utilização, garantindo-lhe eficácia e perenidade. 

 Dessa forma, o modelo proposto de arbitragem tributária deve prever duas 

formas de vinculação à disposição das partes. 

 A primeira forma se daria por meio de um compromisso arbitral (situação mais 

rara na prática), passível de ser estabelecida assim que o sujeito passivo receber o 

lançamento de ofício (auto de infração) ou após a decisão administrativa 

desfavorável ao sujeito passivo e proferida no curso do processo administrativo 

tributário, em razão do desprovimento de sua defesa ou recurso. 
                                                                                                                                        
da Constituição Federal. Outro dispositivo benéfico ao contribuinte que dependia de regulamentação 
que nunca existiu e foi revogado posteriormente era o que dispunha sobre a exclusão das receitas 
transferidas a terceiros da base de cálculo do PIS/COFINS (Lei 9.718/98, art. 3º, § 2º. “Para fins de 
determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art. 2º, excluem-se da receita 
bruta: (...) III - os valores que, computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa 
jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo.”). 
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 A segunda maneira se daria pela adoção de um ato administrativo normativo 

(similar a portaria ou instrução normativa) no qual a Administração Pública 

fazendária, previamente a qualquer ato concreto de lançamento, vincular-se-ia à 

arbitragem nas hipóteses que ela entender pertinente (observado, logicamente, a lei 

que rege o modelo). Editado o ato normativo, o sujeito passivo teria o direito 

potestativo de escolher ou não a arbitragem. 

 Em ambas as hipóteses, as partes manifestariam a intenção na adoção da 

arbitragem, porém em momentos distintos. Inicialmente, a Administração Tributária 

diria que determinado conflito poderá ser resolvido pela via arbitral, cabendo ao 

sujeito passivo o direito potestativo de exercer a escolha. 

 

6.2 Do prazo para se apresentar o pedido de arbitragem 
 
 É necessário que o regime defina um prazo para que as partes possam 

requerer a constituição do tribunal arbitral, apesar de a Lei nº 9.307/96 não 

estabelecer prazo para a pretensão de instituição da arbitragem. Em regra, o direito 

de provocar a instalação do juízo arbitral pode ser exercido a qualquer tempo. 

 Contudo, nenhum direito pode ser exigido indefinidamente. E se a arbitragem 

busca, entre outros fins, a resolução célere do conflito, é adequado a estipulação de 

um prazo para tanto. 

 O regime português estabelece os prazos de 90 (noventa) e 30 (trinta) dias a 

contar de diferentes termos iniciais (art. 10 do RJAT). 423 O prazo de 90 dias, em 

regra, segue os mesmos determinados pelo Código de Processo e Procedimento 

Tributário (CPPT) para a propositura de impugnação judicial. 424 Nesse ordenamento 

jurídico, os prazos são curtos, o que difere bastante do regime brasileiro que, em 

regra, prevê o prazo de 5 (cinco) anos para a parte discutir judicialmente um tributo. 

O prazo mais exíguo que há no ordenamento brasileiro para essa matéria é o do 

mandado de segurança, de 120 (cento e vinte) dias. 

 Como uma das justificativas da arbitragem é justamente o combate à 

morosidade, a legislação que regule a arbitragem tributária deverá estabelecer um 

prazo mais curto que o usualmente regrado pelo direito brasileiro, principalmente se 
                                            
423 O termo inicial pode ser, por exemplo, o dia seguinte à data de vencimento para pagamento do 
crédito tributário formalizado por meio de lançamento de ofício; ou mesmo a notificação da decisão 
proferida em recurso hierárquico (fim do procedimento administrativo). 
424 Vide SOUSA, 2013, p. 162-163; TRINDADE, 2015, p. 238-250. 
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comparado com o prazo judicial para se discutir o débito tributário ou para se pleitear 

a restituição do indébito. 

 Dessa forma, fazendo-se um paralelo com o mandado de segurança, o prazo 

de 120 (cento e vinte) dias para o sujeito passivo requerer a instauração da 

arbitragem , é razoável e um referencial relevante. Esse prazo de 120 dias deverá 

ser contado do recebimento do auto de infração ou do despacho decisório que não 

homologar uma compensação, seja da última decisão administrativa desfavorável ao 

sujeito passivo e proferida no curso de processo administrativo tributário. 

 Poder-se-ia pensar em prazos um pouco maiores, como, por exemplo, de um 

ano, que é o menor prazo prescricional previsto no Código Civil (art. 206, § 1º). Ou, 

quem sabe, o prazo máximo de 2 (dois) anos, por analogia ao previsto no art. 169 do 

CTN, pelo qual o sujeito passivo pode buscar a anulação da decisão administrativa 

que indeferiu o pedido de restituição do indébito. 425 Contudo, como a arbitragem 

busca justamente ser uma via célere, a previsão inicial de 120 dias atende 

satisfatoriamente ao sujeito passivo, inclusive para a obtenção e formalização da 

prova necessária à impugnação da cobrança como à obtenção da suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. 

 Dessa forma, como na arbitragem tributária brasileira deve-se prever um 

prazo bem mais curto que o usualmente utilizado para o sujeito passivo levar sua 

irresignação ao Poder Judiciário (5 anos) 426, o modelo inicial proposto é de que o 

sujeito passivo poderá requerer a instituição a arbitragem tributária no prazo de 120 

dias, prazo este que será contado do recebimento do auto de infração ou do 

                                            
425 Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a 
restituição. 
426 Vide artigos 165, 168 e 174 do CTN, bem como o Decreto 20.910/32, este último invocado pelo 
STJ para reconhecer a prescrição quinquenal da ação anulatória de débito fiscal: TRIBUTÁRIO. 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. 
APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE 
PREQUESTIONAMENTO SÚMULA 211/STJ. 
(...)  
5.  A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que o prazo prescricional para a Ação 
Anulatória é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, contados da notificação do 
lançamento. Orientação reafirmada no julgamento do REsp 947.206/RJ, sob o rito dos recursos 
repetitivos (art. 543-C do CPC). 
6. In casu, a constituição do crédito tributário, por meio de declarações do contribuinte, deu-se, em 
relação aos dois primeiros, em 15.2.2005, e, quanto ao último, em 13.8.2004. Contudo a Ação 
Anulatória, porém, apenas veio a ser ajuizada em 9.5.2014, após o transcurso do prazo quinquenal. 
7. Recursos Especiais parcialmente conhecidos para prover o da Fazenda Nacional e negar 
provimento ao da empresa. (REsp 1598967/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016). 
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despacho decisório que não homologar uma compensação, ou da última decisão 

administrativa desfavorável ao sujeito passivo e proferida no curso de processo 

administrativo tributário. Essa última hipótese decorre do entendimento de que a 

arbitragem tributária não impede a utilização anterior da via administrativa. Essa 

questão, por sua importância, será debatida em tópico específico. 

 Caso se constate, com a prática, que os 120 dias não são suficientes e que 

acabam por desmotivar o uso dessa via, o prazo para o requerimento da instituição 

da arbitragem tributária poderá ser aumentado até o máximo de 02 anos, por 

analogia ao art. 169 do CTN. 

 

6.3 Dos efeitos da constituição da arbitragem e a suspensão da exigibilidade 
do crédito tributário 
 

 Uma questão relevante e de efeitos práticos no Brasil é definir a relação da 

arbitragem com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Recebido o 

lançamento de ofício e optando pela arbitragem, o sujeito passivo ficará, a princípio, 

irregular junto ao Fisco e impossibilitado de obter a certidão de regularidade fiscal 

(certidão positiva com efeito de negativa). Terá de depositar o valor cobrado ou 

oferecer bens em garantia, seguro garantia ou fiança bancária. 

 Assim, é evidente que a importância prática da questão no Brasil é relevante 

e decorre do próprio ordenamento jurídico nacional prever formas distintas de 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais a apresentação de 

defesa no processo administrativo e a decisão judicial proferida em sede de liminar 

ou antecipação de tutela. 

 Essa última hipótese não existe no ordenamento jurídico português, motivo 

pelo qual, naquele país, o sujeito passivo deve depositar ou oferecer garantia para 

evitar futura execução. Contudo, nosso ordenamento jurídico, nesse ponto, é mais 

benéfico ao sujeito passivo, de forma que a paridade de efeitos entre a arbitragem e 

esses dois meios de resolução de conflitos tributários deve ser perseguida pelo 

legislador quando (ou se) vier a regular o modelo de arbitragem tributária brasileira. 

Senão, corre-se o risco de a arbitragem não ser escolhida tendo em vista que o 

crédito tributário permanecerá exigível e passível de execução fiscal. 

 E sem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o sujeito passivo fica 

impossibilitado de obter a certidão de regularidade fiscal (art. 206 do CTN), bem 
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como sujeito a atos executivos. Essa é uma questão essencial na operacionalidade 

das empresas brasileiras. É usual que parte do departamento fiscal ou contábil de 

uma empresa promova regulares procedimentos de conferência de suas pendências 

nos registros junto aos Fiscos federal, estadual e municipal justamente para ela não 

ter problema (e sérios prejuízos econômicos) na renovação das certidões. 

 Há três opções possíveis. A primeira seria conferir efeitos suspensivos assim 

que o sujeito passivo apresentasse o requerimento de instauração da arbitragem. 

Isso porque o pedido/requerimento de instauração da arbitragem não equivale à sua 

própria instituição. Segundo o art. 19 da Lei 9.307/96, “considera-se instituída a 

arbitragem quando aceita a nomeação pelo árbitro, se for único, ou por todos, se 

forem vários.” Por sua vez, segundo o art. 19, § 2o da referida lei, alterada pela Lei 

13.129/2015, “a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo à data 

do requerimento de sua instauração, ainda que extinta a arbitragem por ausência de 

jurisdição.” 

 Ou seja, a efetiva instauração da arbitragem não é contemporânea à sua 

solicitação, pois a primeira depende de alguns procedimentos e da anuência do (ou 

dos) árbitro (s). Isso leva algum tempo e as empresas necessitam estar em situação 

regular com o Fisco de forma muito ligeira. E para ser instaurada a arbitragem, a 

parte desejosa depende exclusivamente de atos de terceiros, sendo que ela não 

poderá fazer nada para agilizar. 

 Por isso, para se evitar que o sujeito passivo fique prejudicado pelo lapso 

temporal que medeia o pedido de requerimento e a efetiva instauração da 

arbitragem, o pedido de requerimento para a instauração da arbitragem deve ser 

considerado como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

juntamente com as demais previstas no art. 151 do CTN. 

 Essa forma traria também um atrativo a mais para o sujeito passivo optar pela 

arbitragem e não trará maiores prejuízos ao Fisco, pois a promessa de uma decisão 

final mais célere permitirá que o Fisco obtenha, de forma mais rápida, a satisfação 

do crédito tributário, caso ele se sagre vencedor no procedimento arbitral. 

 Essa ideia seria, na visão defendida nesse trabalho, a que melhor 

compatibiliza os interesses das partes e que deve ser a adotada no modelo que 

eventualmente venha a ser criado. 

 Por eventualmente, pode-se imaginar um regime híbrido, no qual o 

requerimento da arbitragem teria o efeito provisório de suspender a exigibilidade do 
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crédito tributário até a ulterior apreciação do árbitro (ou árbitros) do pedido formal de 

suspensão da exigibilidade. Assim, o sujeito passivo não seria prejudicado com os 

trâmites necessários que devem ser praticados por terceiros até que a arbitragem 

seja efetivamente instaurada. 

 Essa medida seria interessante e evitaria que a parte lançasse mão do Poder 

Judiciário por meio de providências cautelares e de urgência, ou mesmo optar pelo 

árbitro de emergência, figura que nem sempre prevista nos regulamentos das 

câmaras de arbitragem. 

 Realmente, a legislação brasileira de arbitragem prevê medidas judiciais que 

visam tutelar e resguardar o direito do requerente da arbitragem frente a uma 

situação de urgência. A decisão judicial iria perdurar até a instauração da 

arbitragem, que, então, poderia ser mantida ou alterada pelo árbitro (ou árbitros). 

Essas hipóteses estão previstas nos artigos 22-A e 22-B da Lei 9.307/96, alterado 

pela Lei 13.129, de 2015: 

 
Art. 22-A.  Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao 
Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência. 
Parágrafo único.  Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a 
parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 
(trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão. 
 
Art. 22-B.  Instituída a arbitragem, caberá aos árbitros manter, modificar ou 
revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário.  
 
Parágrafo único.  Estando já instituída a arbitragem, a medida cautelar ou 
de urgência será requerida diretamente aos árbitros. 

 

 Essa seria outra hipótese possível, mas não ideal. Isso porque, 

paradoxalmente, a utilização da arbitragem tornaria necessária a propositura de uma 

demanda para evitar o perecimento do direito ou o agravamento de uma situação 

em razão das repercussões econômicas envolvidas. Afinal, recebido o auto de 

infração e optando pela arbitragem, o sujeito passivo ficaria imediatamente em mora 

e iria necessitar de regularizar a situação. 

 Exigir que o sujeito passivo sempre recorra ao Poder Judiciário para obter 

uma decisão que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até que haja a 

instauração da arbitragem seria um retrocesso muito grande e uma medida que iria 

tirar totalmente o seu prestígio. Se o sujeito passivo já vai propor uma ação judicial, 

não terá muito proveito ou justificativa em abrir mão do Poder Judiciário para se 
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limitar à pretensão cautelar e de urgência, deixando a resolução do conflito para a 

arbitragem. 

 Cumpre ressaltar que a esfera tributária acaba por trazer como preocupação 

recorrente e relevante a busca pela suspensão da exigibilidade do crédito. Se ela 

não for suspensa com a simples apresentação do requerimento da arbitragem, 

certamente tal via não será tão atrativa como o desejado. Até pelos custos 

envolvidos, muitos certamente irão optar pela via judicial para discutir toda a matéria 

uma vez que serão obrigados a assim proceder para obter a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. 

 Por fim, outra medida em tese plausível seria o deferimento da suspensão da 

exigibilidade por árbitro de emergência, por meio da qual esse árbitro iria deferir a 

medida de urgência pretendida até que a arbitragem estivesse instaurada e os 

árbitros em condições de se manifestarem. 

 A questão problemática é que nem sempre a Instituição de arbitragem possui 

em seu regulamento a previsão desse tipo de cautela. Caberá ao regulamento 

prever e possuir nos seus quadros de árbitros aqueles que poderão exercer tal 

função a tempo e modo. Logo, o legislador não pode condicionar a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário a uma figura que pode ou não existir na prática. 

 Por fim, cumpre dizer que a necessidade de ser proposta medida judicial para 

o sujeito passivo obter uma tutela cautelar de urgência é menos frequente na seara 

privada frente à matéria tributária. Existente o conflito tributário, invariavelmente, o 

sujeito passivo tentará obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O que 

irá variar será o prazo para a adoção de tal medida. Às vezes com maior ou menor 

urgência. Mas ele adotará alguma medida.  

 Dessa forma, se o requerimento de arbitragem não tiver o efeito, por si só, de 

suspender a exigibilidade do crédito tributário, certamente o número de 

procedimentos judiciais com pleitos cautelares se elevará, judicializando uma 

questão que, a princípio, deveria estar fora do Poder Judiciário. Logo, para a prática 

tributária, e sob pena de aumentar a judicialização, não faz sentido exigir a 

propositura de medidas judiciais para obter provimento cautelar de urgência. 

 Por isso, e frente à particularidade normativa e empírica brasileira, no modelo 

ora proposto, a apresentação do requerimento ou pedido de instauração da 

arbitragem deve ser entendida como uma hipótese de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, ao lado das demais previstas no art. 151 do CTN, ao menos até a 
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efetiva instauração da arbitragem, momento no qual os árbitros poderão avaliar 

formalmente o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 

 

6.4 Do órgão competente para administrar a Arbitragem 
 
 A arbitragem vem crescendo consideravelmente no Brasil, não só em casos, 

mas em valores envolvidos. 427  E esse crescimento ocorreu principalmente nas 

arbitragens realizadas junto aos órgãos institucionais que administram as 

arbitragens. Deve-se dar preferência à arbitragem institucional em face à arbitragem 

ad hoc, principalmente porque a primeira confere mais transparência e segurança ao 

procedimento, uma vez que estabelece desde já as regras procedimentais 

aplicáveis, não variando em decorrência da exclusiva vontade das partes, além de 

todo apoio administrativo, humano e material necessário ao bom desenvolvimento 

da arbitragem e de forma profissional. 428 

 Essas qualidades, em se tratando de Administração Pública 429, são ainda 

mais relevantes. Tanto que a lei mineira de arbitragem prevê a obrigatoriedade da 

arbitragem institucional, que deverá ser realizada em órgãos dotados de 

credibilidade e notoriedade nessa atividade. Eis o teor dos dispositivos legais: 

 
Art. 4° O juízo arbitral, para os fins desta Lei, instituir-se-á exclusivamente 
por meio de órgão arbitral institucional. 
(...) 
 
Art. 10. A câmara arbitral escolhida para compor litígio será 
preferencialmente a que tenha sede no Estado e deverá atender ao 
seguinte: 
I - estar regularmente constituída por, pelo menos, três anos; 
II - estar em regular funcionamento como instituição arbitral; 
III - ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que exerça 
atividade de interesse coletivo; 
IV - ter reconhecida idoneidade, competência e experiência na 
administração de procedimentos arbitrais. 

 

                                            
427  Vide pesquisa realizada pela professora Selma Lemes e divulgada em 2016, envolvendo a 
arbitragem administrada pelas seis principais câmaras arbitrais do país no período de 2010 a 2015. In 
http://selmalemes.adv.br/noticias/Análise%20da%20pesquisa%20arbitragens%20em%20números%2
02010%20a%202015.pdf, acesso em 28 de setembro de 2016. 
428  Vide BERALDO, 2014, p. 31. Essa particularidade não é apenas da doutrina brasileira. 
Especificamente sobre a arbitragem em direito público portuguesa, vide SERRA, 2010, p. 26-27. 
429 Segundo informação constante no site da Câmara de Arbitragem Empresarial, a CAMARB é a 
câmara com maior número de cláusulas de arbitragens nos contratos de PPPs. De um total de 32 
contratos, 9 indicam a referida câmara nas cláusulas de arbitragem. A referência dos números é de 
novembro de 2015. Vide http://camarb.com.br/camarb-ppps/, acesso em 07 de outubro de 2016. 
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 Por sua vez, o Decreto 8.465/2015, que dispõe sobre regras a respeito da 

arbitragem no setor portuário, 430 estabelece que será dada preferência à arbitragem 

institucional, sendo que a arbitragem ad hoc deverá ser justificada para que possa 

ser adotada, sendo certo que a lei estabelece alguns requisitos para a escolha da 

câmara arbitral: 
 

Art. 4º A arbitragem poderá ser institucional ou ad hoc. 
§ 1º Será dada preferência à arbitragem institucional, devendo ser 
justificada a opção pela arbitragem ad hoc. 
§ 2º A instituição arbitral escolhida para compor o litígio deverá atender aos 
seguintes requisitos: 
I - ter sede no Brasil; 
II - estar regularmente constituída há pelo menos três anos; 
III - estar em regular funcionamento como instituição arbitral; e 
IV - ter reconhecidas idoneidade, competência e experiência na 
administração de procedimentos arbitrais.  

 

 Nota-se que a arbitragem envolve, necessariamente, a atuação de uma 

entidade que deverá ser idônea e capaz de bem administrar o procedimento arbitral 

em prol das partes envolvidas. No caso da matéria tributária, um grande esforço 

deve ser feito por todos que buscam a instituição de um regime de arbitragem 

tributária para que o sujeito passivo e a Administração Tributária se sintam seguros 

nesse novo ambiente e que nele vejam reais benefícios que justifiquem sua adesão, 

desfazendo qualquer dúvida ou mesmo mitos que possam influenciar em eventual 

resistência à sua criação. 

 Isso porque o Poder Judiciário confere uma áurea de idoneidade e 

imparcialidade que satisfaz os interesses da Administração Pública. Caberá àqueles 

que criem o modelo de arbitragem tributária esse desafio: conquistar as litigantes, 

especialmente a parte integrante da Administração Pública, para que estes tenham 

confiança e segurança de que o litígio será bem administrado e analisado. A 

experiência portuguesa pode auxiliar um pouco na criação desse modelo. 

 

6.4.1 O Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD 
 

                                            
430 Art. 1º Este Decreto dispõe sobre as normas para a realização de arbitragem para dirimir litígios 
que envolvam a União ou as entidades da administração pública federal indireta e as 
concessionárias, arrendatárias, autorizatárias ou os operadores portuários em relação ao 
inadimplemento no recolhimento de tarifas portuárias ou outras obrigações financeiras perante a 
administração do porto e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq, conforme o 
disposto no § 1º do art. 62 da Lei nº 12.815, de 5 de junho de 2013. 
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 Em Portugal, a arbitragem tributária foi confiada a uma única instituição: o 

Centro de Arbitragem Administrativa, CAAD, com sede em Lisboa, conforme previsto 

no art. 4º, nº 2, do Decreto-lei nº 10/2011. A escolha do CAAD consta na própria 

exposição de motivos do referido decreto-lei, em que ressalta que “trata-se do único 

centro de arbitragem a funcionar sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais”, Conselho este que é responsável para nomear o 

presidente do Conselho Deontológico do CAAD (órgão de controle ético de conduta 

dos árbitros). 

 Trata-se de centro criado em 2009 e que possui como fundadoras doze 

associações e entidades, 431 tendo sido autorizada a funcionar pelo Despacho n.º 

5097/2009, do Secretário de Estado da Justiça português e com competência para 

promover a resolução de litígios em matéria administrativa e tributária. 

 Portugal possui uma particularidade, qual seja a necessidade de haver 

autorização governamental vinculada ao gabinete do Ministério da Justiça para o 

funcionamento da entidade institucional que seja criada para administrar arbitragens 

no país. 432  

 Tal obrigatoriedade está prevista no Decreto-lei nº 425/86 433, sendo certo que 

o Ministro de Estado da Justiça pode revogar a autorização para funcionar caso 

                                            
431 O CAAD tem as seguintes entidades fundadoras: Associação dos Oficiais de Justiça; Associação 
Sindical dos Conservadores dos Registos; Associação Sindical dos Funcionários de Investigação 
Criminal da Polícia Judiciária; Associação Sindical dos Funcionários Técnicos Administrativos 
Auxiliares e Operários da Polícia Judiciária; Associação Sindical dos Oficiais dos Registos e do 
Notariado; Associação Sindical dos Seguranças da Polícia Judiciária; Associação Sindical dos 
Trabalhadores dos Serviços Prisionais; Confederação de Comércio e Serviços de Portugal; Sindicato 
dos Funcionários Judiciais; Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado do Norte; 
Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado do Sul e Ilhas; Sindicato Nacional do 
Ensino Superior. Vide www.caad.org.pt. Sobre o caráter associativo e institucional do CAAD, conferir 
FARINHO, 2010, p. 31-45, para quem “o CAAD, através da sua forma associativa e dos estatutos que 
a enquadram, consubstancia uma parceria pública-privada” (FARINHO, 2010, p. 44). 
432 Como consigna Domingos Soares Farinho, em texto escrito em 2010, na qualidade de Diretor do 
Gabinete para a Resolução Alternativa de Litígios do Ministério da Justiça e Presidente do Conselho 
de Representantes do CAAD, “o panorama da arbitragem institucionalizada em Portugal está 
indelevelmente marcado pela presença do Estado (...). Com efeito, se cabe ao Estado autorizar toda 
a arbitragem de cariz institucionalizado, a verdade é que, em alguns casos, se vai mais longe e o 
Estado promove e/ou apoia especificamente certos centros de arbitragem.” (FARINHO, 2010, p. 31) 
433 Decreto-lei nº 425/86: Art. 1º - 1 - As entidades que, no âmbito da Lei nº 31/86, de 29 de Agosto, 
pretendam promover, com carácter institucionalizado, a realização de arbitragens voluntárias, devem 
requerer ao Ministro da Justiça autorização para a criação dos respectivos centros. 
2 - No requerimento referido no número anterior as entidades interessadas devem expor 
circunstanciadamente as razões que justificam a sua pretensão, delimitando o objecto das 
arbitragens que pretendem levar a efeito. 
Art. 2º. Ao apreciar os pedidos formulados nos termos do artigo anterior, o Ministro da Justiça deve 
tomar em conta a representatividade da entidade requerente e a sua idoneidade para a prossecução 
da actividade que se propõe realizar, com vista a verificar se estão preenchidas as condições que 
assegurem uma execução adequada de tal actividade. 
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constate alguma ilegalidade ou não se façam mais presentes os requisitos que 

outrora motivaram a outorga da autorização. 434 

 No caso do CAAD, Domingos Soares Farinho (2010, p. 33-34) indica que o 

Estado, além de fiscalizador, pode figurar como apoiador, incentivador e financiador, 

de modo a “assegurar que as custas para os utilizadores tornam o centro uma oferta 

verdadeiramente competitiva, uma boa alternativa aos tribunais administrativos.” 

Segundo o referido autor, esse financiamento possui uma única finalidade: atender o 

interesse público, “justificada pela actividade desempenhada pelo centro e pela sua 

capacidade de concorrer para fins similares aos que o Estado se propõe.” 

(FARINHO, 2010, p. 35). Essa atuação ou presença estatal, contudo, não interfere 

na atividade jurisdicional realizada pelos tribunais arbitrais que funcionam junto ao 

CAAD. 

 O CAAD vem sendo bastante reconhecido pela eficiente e idônea atuação na 

condução, na organização e no desenvolvimento da arbitragem administrativa e 

tributária. 435 No âmbito acadêmico, com apoio e convênios com diversas instituições 

educacionais, o CAAD, desde 2011, regulamente promove eventos e seminários de 

divulgação da arbitragem tributária, incluindo a edição de livros pioneiros para a 

divulgação do tema. Seu site na internet (www.caad.org.pt) possui muita informação 

sobre o tema, incluindo boa bibliografia da matéria. 436 

                                            
434 Decreto-lei nº 425/86: Art. 5º - 1 – A autorização concedida nos termos do presente diploma pode 
ser revogada se ocorrer algum facto que demonstre que a entidade em causa deixou de possuir 
condições técnicas ou de idoneidade para a realização de arbitragens voluntárias institucionalizadas. 
435 José Luís Esquível, em texto escrito em 2010, indica ser o CAAD o “motor” de uma nova era da 
justiça administrativa, que funcionará como “um verdadeiro e novo laboratório jurídico”, sendo que ele 
“tem e terá um papel fundamental na credibilidade e no desenvolvimento da arbitragem 
institucionalizada como meio de resolução de litígios de índole administrativa dentro do leque de 
matérias que estão sujeitas à sua jurisdição.” (ESQUÍVEL, 2010, p. 126) 
436  São elucidativas as declarações de Nuno Villa-Lobos, Presidente do CAAD, publicada na 
Newsletter da instituição de maio de 2014, em editorial intitulado “Centro de Arbitragem e Centro de 
Divulgação e Conhecimento”: “Uma das apostas do CAAD tem sido a divulgação e o estudo do 
instituto da arbitragem administrativa e fiscal. Isto porque, além de um centro de arbitragem ao 
serviço do Estado dos cidadãos e das empresas, o CAAD é uma instituição percursora de um tipo de 
arbitragem inovadora em qualquer parte do mundo, com desafios e questões jurídicas próprias, que 
carecem de um tratamento específico. Por isso mesmo, o CAAD tem vindo a promover, em parceria 
com diversas Instituições do Ensino Superior, iniciativas de divulgação e de discussão do instituto, 
designadamente, cursos e conferências. Desta simbiose são exemplo os Ciclos de Formação Interna 
da Arbitragem Tributária que foram um sucesso no passado e que serão re-editados nos próximos 
dias 23 e 24 deste mês. Quanto às iniciativas editoriais do CAAD, além desta NewsLetter, o CAAD 
tem promovido a publicação de textos doutrinários que podem ser encontrados na generalidade das 
bibliografias de trabalhos científicos desta área. A este respeito, cumpre referir que, em breve, será 
disponibilizada no website do CAAD uma inovadora base de dados de doutrina. Mas a fonte de 
interesse e curiosidade têm ultrapassado fronteiras. Na verdade, ao CAAD têm chegado também 
pedidos de colaboração provenientes dos meios académicos internacionais. Por esse motivo, em 
breve o CAAD contará com uma versão do seu website em língua inglesa. Investir no conhecimento é 
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 Além disso, em junho de 2014, em decisão bastante comentada e 

comemorada em Portugal, o Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu que 

o CAAD possui natureza de efetivo órgão jurisdicional de Estado-Membro. 437 Foi a 

primeira vez que o TJUE reconheceu, e sem reservas, que a decisão de um tribunal 

arbitral voluntário é passível de reenvio prejudicial, nos termos previstos no art. 267° 

do Tratado de constituição da União Europeia 438 . O reenvio prejudicial é um 

processo que tramita no Tribunal de Justiça da União Europeia e busca conferir 

uniformidade à interpretação de questões que afetam os Estados-Membros, 

garantindo, assim, segurança jurídica através de uma aplicação uniforme do direito 

da União Europeia. O processo do reenvio prejudicial permite a uma jurisdição 

nacional de um Estado-Membro indagar o Tribunal de Justiça sobre a interpretação 

ou a validade do direito europeu. Ao contrário dos outros processos jurisdicionais, o 

reenvio prejudicial não é um recurso formado contra um ato europeu ou nacional, 

mas sim uma pergunta relativa à aplicação do direito europeu, sempre encaminhado 

pelo órgão jurisdicional nacional, mesmo que a pedido de uma das partes. 439 440 

                                                                                                                                        
ganhar a aposta do futuro da arbitragem administrativa e tributária em Portugal e não só …” (VILLA-
LOBOS, 2014, p. 1) Vide também o editorial firmado pelo Dr. Nuno Villa-Lobos na Newsletter do 
CAAD de março de 2015, que ressalta o avanço de 2014 e os projetos para 2015, muitos em parceria 
com instituições acadêmicas. 
437 C-377/13, de 12 de junho de 2014, denominado de caso Ascendi. Sobre o tema, vide VILLA-
LOBOS; PEREIRA, 2014, p. 87-122. 
438 O Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para decidir, a título prejudicial: 
a) Sobre a interpretação dos Tratados; 
b) Sobre a validade e a interpretação dos actos adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos 
da União. 
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada perante qualquer órgão jurisdicional de um 
dos Estados-Membros, esse órgão pode, se considerar que uma decisão sobre essa questão é 
necessária ao julgamento da causa, pedir ao Tribunal que sobre ela se pronuncie. 
Sempre que uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão 
jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito 
interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal. 
Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional 
nacional relativamente a uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior 
brevidade possível. 
439 Segundo consta no site Eur-lex, responsável pela coletânea de toda a legislação da EU, “o reenvio 
prejudicial favorece a cooperação ativa entre as jurisdições nacionais e o Tribunal de Justiça e a 
aplicação uniforme do direito europeu em toda a UE. O reenvio prejudicial constitui, assim, um 
reenvio de juiz para juiz. Embora possa ser solicitado por uma das partes no pleito, é a jurisdição 
nacional que toma a decisão de instar o Tribunal de Justiça.” (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=URISERV:l14552, acesso em 01 de outubro de 2016). 
440 Sobre a importância e relevância do papel do reenvio judicial e do TJUE, vide decisão 2012/C 
338/01 do TJUE: “1. O reenvio prejudicial é um mecanismo fundamental do direito da União Europeia, 
que tem por finalidade fornecer aos órgãos jurisdicionais dos Estados-Membros o meio de assegurar 
uma interpretação e uma aplicação uniformes deste direito em toda a União.” (...) “o papel do Tribunal 
no âmbito de um processo prejudicial consiste em interpretar o direito da União ou pronunciar-se 
sobre a sua validade, e não em aplicar este direito à situação de facto subjacente ao processo 
principal. Esse papel incumbe ao juiz nacional e, por isso, não compete ao Tribunal pronunciar-se 
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 Em síntese, o Tribunal de Justiça da União Europeia reconheceu que a 

decisão de um tribunal arbitral constituído no âmbito do CAAD é passível de reenvio 

prejudicial porque ele possui as seguintes características: origem legal do 

organismo, a sua permanência, o caráter vinculativo da sua jurisdição, a natureza 

contraditória do processo, a aplicação, pelo organismo, das regras de direito, bem 

como a sua independência. Consta do acórdão o seguinte trecho que merece 

transcrição por elucidar a questão: 

 
24. No processo principal, resulta das indicações fornecidas na decisão de 
reenvio que os tribunais arbitrais em matéria tributária têm origem legal. Os 
tribunais arbitrais constam, com efeito, da lista dos órgãos jurisdicionais 
nacionais, no artigo 209.° da Constituição da República Portuguesa. Por 
outro lado, o artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 10/2011, de 20 de janeiro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Arbitragem Tributária, dispõe que a 
arbitragem fiscal constitui um meio alternativo de resolução jurisdicional de 
conflitos em matéria tributária, e o artigo 2.° desse decreto-lei atribui 
competência geral aos tribunais arbitrais em matéria tributária, para apreciar 
a legalidade da liquidação de qualquer imposto. 
25. Por outro lado, enquanto elemento do sistema de resolução jurisdicional 
de conflitos no domínio fiscal, os tribunais arbitrais em matéria tributária 
satisfazem a exigência de permanência. 
26. Com efeito, como salientou o advogado-geral no n.° 37 das suas 
conclusões, embora a composição das formações de julgamento do 
Tribunal Arbitral Tributário seja efémera e a sua atividade termine após 
decidirem, não é menos verdade que, no seu todo, o Tribunal Arbitral 
Tributário apresenta caráter permanente, enquanto elemento do referido 
sistema. 
27. Quanto ao caráter vinculativo do órgão jurisdicional, há que recordar que 
este elemento não está presente no âmbito da arbitragem convencional, 
uma vez que não há nenhuma obrigação, nem de direito nem de facto, de 
as partes contratantes confiarem os seus diferendos à arbitragem e que as 
autoridades públicas do Estado-Membro em causa não participam na 
escolha da via da arbitragem nem são chamadas a intervir oficiosamente no 
decorrer do processo perante o árbitro (acórdão Denuit e Cordenier, C-
125/04, EU:C:2005:69, n.° 13 e jurisprudência referida, e despacho Merck 
Canada, C-555/13, EU:C:2014:92, n.° 17). 
28. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça já reconheceu a admissibilidade 
de questões prejudiciais que lhe tinham sido submetidas por um tribunal 
arbitral de origem legal, cujas decisões eram vinculativas para as partes e 
cuja competência não dependia do acordo destas (despacho Merck 
Canada, EU:C:2014:92, n.° 18 e jurisprudência referida). 
29. Ora, como salientou o advogado-geral nos nº 28 e 40 das suas 
conclusões, o Tribunal Arbitral Tributário, cujas decisões são vinculativas 
para as partes nos termos do artigo 24°, n° 1, do Decreto-Lei n° 10/2011, 
distingue-se de um órgão jurisdicional arbitral em sentido estrito. Com efeito, 
a sua competência resulta diretamente das disposições do Decreto-Lei n° 
10/2011, não estando por isso sujeita à expressão prévia da vontade das 
partes de submeterem o seu diferendo à arbitragem (v., por analogia, 
acórdão Danfoss, 109/88, EU:C:1989:383, n° 7). Assim, quando o 
contribuinte recorrente submete o seu diferendo à arbitragem fiscal, a 
jurisdição do Tribunal Arbitral Tributário tem, nos termos do artigo 4°, n° 1, 

                                                                                                                                        
sobre questões de facto suscitadas no âmbito do litígio no processo principal nem sobre eventuais 
divergências de opinião quanto à interpretação ou à aplicação das regras de direito nacional.” 
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do Decreto-Lei n° 10/2011, caráter vinculativo para a autoridade tributária e 
aduaneira. 
30. A natureza contraditória do processo nos tribunais arbitrais em matéria 
tributária é, por sua vez, garantida pelos artigos 16° e 28° do Decreto-Lei n° 
10/2011. Por outro lado, nos termos do artigo 2°, n° 2, do mesmo, os 
tribunais arbitrais em matéria tributária “decidem de acordo com o direito 
constituído, sendo vedado o recurso à equidade”. 
31. No que respeita à independência dos tribunais arbitrais em matéria 
tributária, resulta, por um lado, da decisão de reenvio que os árbitros que 
constituem o Tribunal Arbitral Tributário ao qual foi submetido o litígio no 
processo principal foram designados, nos termos do artigo 6° do Decreto-
Lei n° 10/2011, pelo Conselho Deontológico do Centro de Arbitragem 
Administrativa, de entre os árbitros que figuram na lista elaborada por essa 
instituição. 
32. Por outro lado, o artigo 9° do Decreto-Lei n° 10/2011 prevê que os 
árbitros estão sujeitos aos princípios da imparcialidade e da independência. 
Além disso, o artigo 8°, n° 1, desse decreto-lei prevê, como caso de 
impedimento do exercício da função de árbitro, a existência de qualquer 
ligação familiar ou profissional entre o árbitro e uma das partes no litígio. 
Garante-se assim que o tribunal arbitral em causa tem a qualidade de 
terceiro em relação à autoridade que adotou a decisão objeto de recurso (v. 
acórdão RTL Belgium, C-517/09, EU:C:2010:821, n° 38 e jurisprudência 
referida, e despacho Devillers, C-167/13, EU:C:2013:804, n° 15). 
33. Por fim, como resulta do artigo 1° do Decreto-Lei n° 10/2011, os 
tribunais arbitrais em matéria tributária pronunciam-se no âmbito de um 
processo que conduz a uma decisão de caráter jurisdicional. 
34. Resulta das considerações expostas que o organismo de reenvio 
apresenta todos os elementos necessários para ser qualificado de órgão 
jurisdicional de um Estado-Membro para efeitos do artigo 267. ° TFUE. 
35. O Tribunal de Justiça é, por isso, competente para responder à questão 
submetida pelo órgão jurisdicional de reenvio. (TJUE, 2014) 

 

 Nota-se, portanto, a importância da decisão do TJUE para conferir mais 

segurança à arbitragem tributária em Portugal. 

 O trabalho sério ao longo de cinco anos vem sendo publicamente reconhecido 

em Portugal, sendo certo que os números da arbitragem tributária mostram que se 

trata de um procedimento realmente célere e que vem tendo sucesso naquele país. 

 Interessante dizer que o CAAD, inicialmente criado para a administração da 

arbitragem administrativa (voltada, especialmente, para questões envolvendo 

servidores públicos), acabou tendo maior destaque na atuação da arbitragem 

tributária em razão do elevado número de procedimentos arbitrais que envolvem 

essa matéria. O número de pedidos de arbitragem na matéria tributária, nos últimos 

cinco anos (2.976 até 23 de janeiro de 2017) 441, é bem superior à arbitragem 

administrativa. 

 Desde 2012, o número de arbitragem tributária é superior à arbitragem 

administrativa (quatro vezes mais). Uma das causas dessa diferença é a baixa 

                                            
441 Dados cedidos pelo CAAD (Dra. Tânia Carvalhais) em janeiro de 2017. 



	254 

adesão ou mesmo a adesão com mais limites estipulados pelas entidades públicas à 

arbitragem (ministérios e outros órgãos da Administração Pública) quando 

comparada com a arbitragem tributária. Não há dúvida que há espaço para 

crescimento, sendo certo que o quinquênio já transcorrido e as experiências e a 

expertise alcançadas já justificam alterações no regime de forma a ampliar o campo 

de arbitrabilidade nessas áreas. Os quadros abaixo indicam o número de 

procedimentos arbitrais junto ao CAAD, com o destaque do número bem superior da 

arbitragem tributária: 442 

 

 
 

 

                                            
442 Dados contidos na Newsletter do CAAD publicada no site da entidade em setembro de 2016. Vide 
www.caad.org.pt  
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 Durante esses cinco anos e seis meses, quase três mil procedimentos 

arbitrais em matéria tributária deram entrada no CAAD, alcançando, ao todo, 625 

milhões de euros, com a média de julgamento de 4 meses e 20 dias, contados da 

constituição do tribunal arbitral. 443 

 A arbitragem, contudo, não resolveu o problema de redução dos processos 

judiciais. 444 Mas, de forma interessante, como já mencionado no capítulo anterior, o 

alto percentual de arbitragens tributárias envolvendo cobranças de valor igual ou 

inferior a 60.000 € (sessenta mil euros) demonstra que esse procedimento alcançou 

contribuintes que buscam, realmente, e dentro de sua escala, 445 maior efetividade 

no acesso à justiça, o que é plenamente satisfatório. 

 

6.4.2 A arbitragem institucional para o modelo brasileiro 
 

 A arbitragem, para ter sucesso, depende da atuação conjunta dos árbitros, 

das instituições de arbitragem e das partes (representadas por seus advogados). A 

arbitragem, como ato de escolha, somente irá se desenvolver quando as partes 

sintam a confiança necessária para a sua adoção. Esse fato é reconhecido pelo 

Comitê de Arbitragem Brasileira (CBAr) 446 em relatório de pesquisa elaborado em 

2012 por André́ de Albuquerque Cavalcanti Abbud sobre a percepção da arbitragem 

no Brasil: 

 
Arbitrar é um ato de escolha. Por trivial que pareça a ideia, é importante 
mantê-la sempre em mente. As partes de uma relação jurídica tomam a 
decisão de resolver suas disputas por meio da arbitragem porque veem nela 
certas vantagens quando comparada a seus sucedâneos – especialmente o 
processo judicial. Isso significa que o uso da arbitragem depende da 
confiança daqueles que dela se servem na qualidade, legitimidade e 
eficiência do instituto. A arbitragem existe porque é (e enquanto for) apta a 
atender as necessidades de seus usuários. 
Por isso mesmo, os consumidores e prestadores desse serviço que é a 
arbitragem são os maiores interessados em assegurar que ela cumpra suas 
funções da melhor forma possível. Partes, árbitros, advogados e instituições 

                                            
443 Dados contidos na Newsletter do CAAD publicada no site da entidade em setembro de 2016, bem 
como informações cedidas pelo CAAD (Dra. Tânia Carvalhais) em janeiro de 2017. 
444 Vide texto de Vasco Valdez sobre o estado da justiça fiscal em Portugal publicado na Newsletter 
do CAAD de setembro de 2016. Vide www.caad.org.pt. 
445 Sobre a realidade da implementação da arbitragem tributária e a preocupação em não se tornar 
uma justiça exclusiva dos ricos, vide VILLA-LOBOS, 2012, p. 26-27. 
446  O CBAr é uma associação sem fins lucrativos que tem como principal finalidade o estudo 
acadêmico da arbitragem e dos métodos não judiciais de solução de controvérsias. É responsável 
pela publicação da Revista de Arbitragem, importante canal de divulgação da doutrina nacional e 
internacional sobre a arbitragem e que foi lançada em 2003. Vide www.cbar.org.br.  
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arbitrais têm todos os incentivos para buscar continuamente o 
aperfeiçoamento da instituição. (CBAR, 2012, p. 3) 

 

  O fato é que as Administrações Públicas necessitam conhecer mais sobre a 

arbitragem e como funcionam essas instituições. Essa aproximação é necessária e 

deve partir dos Centros de Arbitragem. Seria uma forma de conferir mais segurança 

à Administração Pública como uma forma de parceria e colaboração entre os 

setores público e privado.  

 E a arbitragem envolvendo a Administração Pública terá sempre suas 

particularidades. Não há como simplesmente transferir o modelo existente nas 

arbitragens envolvendo conflitos privados para o regime que irá tratar das 

arbitragens com o Poder Público. Alguns ajustes são necessários. 

 As particularidades do modelo português diferem bastante do regime 

brasileiro da arbitragem, especialmente pela ausência de qualquer interferência 

estatal e da inexistência de previsão de adesão à arbitragem feita a priori pelo órgão 

ou entidade da Administração Pública por meio de uma portaria de vinculação. 

 Interessante dizer que a questão da presença estatal em Portugal não é vista 

como um problema ou mesmo um entrave à celeridade e eficiência do instituto. 

Culturalmente, e mesmo por temor, a presença do Estado nesse campo é vista com 

desconfiança aos olhos dos brasileiros. Certamente, no Brasil, tal modelo seria visto 

com suspeita e reservas, motivo pelo qual essa diferença não pode ser ignorada. 

 No Brasil, o controle de qualidade das instituições é feito pelo próprio 

mercado 447 . Algumas instituições como o CONIMA (Conselho Nacional de 

Instituições de Mediação e Arbitragem) e a OAB destacam-se pelo combate feito 

àquelas instituições que buscam enganar as pessoas ao adotar formas e 

nomenclaturas similares aos dos tribunais judiciais. 448 Mas não existe exercício de 

poder de polícia nem aplicação de sanção ou mesmo descredenciamento. As partes 

devem ficar atentas às práticas existentes no mercado e procurarem se informar 

sobre a reputação da instituição. 

                                            
447 Nesse sentido, vide CARMONA, 2009, p. 135-137; BERALDO, 2014, p. 31-32. 
448 Em evento realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com 
apoio do STJ, nos dias 23 e 24 de agosto de 2016, e que congregou especialistas em arbitragem, um 
dos enunciados aprovados foi justamente o encaminhado pelo CONIMA com o seguinte teor: “8 - É 
vedado às instituições de arbitragem e mediação a utilização de expressões ou símbolos típicos, 
privativos ou afins dos Poderes da República, bem como a emissão de Carteiras de identificação para 
árbitros e mediadores.” Vide www.conima.org.br . 
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 O CONIMA é uma sociedade civil sem fins lucrativos que congrega algumas 

dezenas de instituições que administram mediação e arbitragem e possui, entre 

outros objetivos, divulgar e buscar que os centros e câmaras adotem as melhores 

práticas, conferindo-lhes, inclusive, certificação e um “selo” com o fim de garantir 

mais credibilidade à atuação da instituição de mediação e arbitragem. 449  

 O CONIMA possui um programa brasileiro de auto-regulamentação de boas 

práticas em arbitragem, conciliação e mediação denominado de PARCONIMA, no 

qual estabelece parâmetros técnicos para certificação voluntária das Instituições de 

Arbitragem, Conciliação e Mediação, tais como detalhamento do sistema de gestão 

requerendo documentos, pré-auditoria e auditoria de certificação. 450  Ele busca 

também promover o desenvolvimento científico dos meios alternativos de resolução 

de conflitos por meio de seminários e congressos. Sua presença, portanto, é 

relevante, principalmente em razão de qualquer controle estatal. 

 De outro lado, para que o modelo de arbitragem tributária vingue e tenha 

sucesso, é necessário que a Administração Pública se sinta confiante e confortável 

com sua adoção. E isso certamente passa pela instituição que irá administrar a 

arbitragem como pelos árbitros que irão atuar no procedimento. 

 A criação ou adoção de um único centro ou instituição específico para a 

arbitragem tributária que alcance todo o Brasil não seria a solução ideal em razão do 

seu amplo território. A criação de um centro de arbitragem em São Paulo, por 

exemplo, congregaria um percentual elevadíssimo de contribuintes. Contudo, essa 

medida irá afastar os sujeitos passivos que estão no norte e nordeste do país e que 

também teriam o interesse em utilizar a arbitragem como forma de resolução de 

conflitos de matéria tributária. 

                                            
449 Conforme consta no site da instituição, “entre diversas atribuições, cabe ao CONIMA – Conselho 
Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem estimular a criação de novas Instituições de 
Arbitragem, Conciliação e Mediação (IMAs), orientando-as nas mais diversas áreas, sempre 
observando a qualidade, indispensável ao desempenho de suas atividades.” 
450  Consta no regulamento do PARCOMINA o seguinte: “o CONIMA - Conselho Nacional das 
Instituições de Mediação e Arbitragem criou o Programa Brasileiro de Autorregulamentação de Boas 
Práticas em Arbitragem, Conciliação e Mediação, intitulado “PARCONIMA” com o objetivo de 
fortalecer os serviços oferecidos pelas IMAs de Arbitragem, Conciliação e Mediação, visando a 
excelência de sua atuação, assim como o desenvolvimento e credibilidade dos MESCs (Métodos 
Extrajudiciais de Solução de Controvérsias), sempre atendendo as normas técnicas e, sobretudo, à 
ética. O Programa Brasileiro de Autorregulamentação de Boas Práticas em Arbitragem, Conciliação e 
Mediação propõe um processo estruturado e transparente de atuação; busca regulamentar a 
sistemática e padronizar metodologias dos serviços executados pelas IMAs, filiadas ou não, para 
Arbitragem, Conciliação e Mediação, possibilitando assim que estes serviços atinjam a excelência 
que garantirá a confiança dos usuários e a sua expansão.” (http://www.parconima.org.br/wp-
content/uploads/2015/06/regint_parconima190615.pdf, acesso em 06 de outubro de 2016). 
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 Concentrar tudo em Brasília ou São Paulo pode até ser o começo, mas é 

importante, com o tempo, dar oportunidade de o contribuinte poder optar por uma 

instituição mais próxima ao seu centro de negócios ou da sua administração. 

 Para a própria administração tributária é importante essa proximidade. 

Imaginemos uma fiscalização de um contribuinte localizado no nordeste do país que 

importe na lavratura de um auto de infração. Certamente, a defesa da União será 

melhor feita pela Unidade da Delegacia da Receita Federal juntamente com a 

Procuradoria da Fazenda Nacional da região que acompanhou todo o procedimento. 

Por isso, a centralização pode ser prejudicial para o amplo desenvolvimento e 

divulgação da arbitragem. Algum grau de proximidade entre a instituição e as partes, 

especialmente por se tratar de um novo instituto, é necessário. 

 Enfim, a dimensão continental brasileira, por isso, exige a adoção de mais de 

um centro caso seja a intenção desse modelo servir de instrumento para conferir 

eficácia ao direito ao acesso à justiça. 

 E a criação, pelo próprio Estado, de um centro com tal finalidade, certamente 

não seria a via mais adequada. Primeiramente, a experiência brasileira mostra que 

não temos bons exemplos de celeridade quando o Poder Público se propõe a tomar 

a iniciativa em estruturar um modelo de parceria público-privada (modelo 

cooperativo). Os entraves burocráticos, em regra, retardam essas iniciativas e elas 

demoram para deslanchar. 

 Em segundo lugar, ficaria a dúvida de qual seria o modelo jurídico desse 

centro: uma autarquia especial? Um simples órgão vinculado ao Ministério da 

Justiça? Ou mesmo uma fundação pública ou sociedade de economia mista? 

 A ideia de vincular a administração da arbitragem tributária a um órgão 

público é uma proposta (ainda acadêmica) existente na Espanha. Juan Gonzalo 

Martínez Mico, Antonio Serrano Acitores e Pablo Chico de la Cámara (LA CÁMARA 

et al., 2015, p. 223-224 e 281-282) elaboraram uma proposta para introduzir a 

arbitragem no ordenamento tributário espanhol, por meio do qual apresentaram 

algumas propostas de alteração da Lei Geral Tributária espanhola (Ley nº 58/2003).  

 Nessa proposta eles sugerem que os tribunais arbitrais sejam vinculados ao 

Ministério da Fazenda, no qual haveria um órgão arbitral colegiado em cada 

“Delegación Especial de la Agencia Estatal Tributaria” e um órgão arbitral unipessoal 
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em cada “Administración y Delegación de la Agencia.” 451 E para assuntos de até 

600 € (seiscentos euros), a proposta é de que a arbitragem seja realizada perante o 

“Consejo para la Defensa del Contribuyente” (LÁ CÁMARA et al., 2015, p. 224; 283). 

 Dessa forma, adaptando essa ideia para o contexto brasileiro, poder-se-ia 

pensar, como modelo embrionário nacional, que as arbitragens seriam 

administradas pelo CARF, órgão colegiado do Ministério da Fazenda 452 , 

responsável por julgar os recursos administrativos que envolvam a matéria tributária. 

É verdade que o tipo de julgamento e decisão proferida em um processo 

administrativo fiscal brasileiro se assemelha à dada em um procedimento arbitral. 

Ambas devem obedecem ao contraditório e à ampla defesa, bem como a decisão 

deve ser amplamente motivada. 

 Além disso, a existência de um julgamento paritário praticado nos chamados 

“Conselhos de Contribuintes”, em que os litígios tributários são analisados por um 

órgão julgador colegiado e composto, parcialmente, por pessoas que não integram 

originalmente a administração pública e são indicados por entidades da sociedade 

civil, atesta a existência bem embrionária e precursora de um modelo de julgamento 

peculiar que reforça a possibilidade de se criar a arbitragem como uma via para a 

resolução de conflitos tributários. 453 

 A ideia de uma arbitragem administrada pelo CARF é apresentada pelo 

professor Luís Eduardo Schoueri (2011, p. 579-580), que indica que a arbitragem 

poderia ser uma opção, a critério do contribuinte, de resolver a questão controversa, 

ao invés de manejar os instrumentos de defesa no processo administrativo e 

renunciar à esfera judicial. 

 Nessa situação, segundo Schoueri, ser-lhe-ia concedida a oportunidade de 

firmar compromisso e a possibilidade de escolher, para árbitro, dentre os integrantes 

do CARF, “aquele que lhe parecesse mais familiarizado com a lide” (SCHOUERI, 

2012, p. 580), cabendo ao Fisco, diante do requerimento do particular pela 

                                            
451 “Así las cosas, creemos razonable encomendar estas funciones a órganos arbitrales prefijados y 
determinados conforme a unas normas fijadas de antemano, y que dichos órganos, al menos en el 
ámbito de la Administración del Estado, se integren en el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas, adscribiéndose a la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos. De este modo, 
existiría um Tribunal arbitral colegiado em el ámbito competencial de cada Delegación Especial de la 
Agencia Estatal Tributaria y um órgano arbitral unipersonal en cada Administración y Delegación de la 
Agencia, en los términos que reglamentariamente se determinase.” (LA CÁMARA et al., 2015, p. 223-
224) 
452 Vide www.carf.gov.br  
453 Sobre o tema conferir CATARINO; GIANNETTI; FILIPPO, 2015, p. 327-353. 
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arbitragem, escolher outro árbitro dentre os conselheiros do CARF, sendo que 

caberia a ambos definir o terceiro árbitro, também escolhido da lista de julgadores do 

referido órgão administrativo. Instalado o painel arbitral, eles decidiriam a questão, 

cuja decisão arbitral vincularia as partes e, por ser proferida junto ao CARF, ela 

seria, segundo Schoueri, qualificada como uma decisão administrativa final capaz de 

extinguir o crédito tributário, nos termos do art. 156, IX, do CTN, caso seja favorável 

ao sujeito passivo da obrigação tributária. 

 A ideia é interessante, contudo, há dois sérios problemas. O primeiro: o CARF 

administra mais de 100.000 (cem mil) processos administrativos. As pautas mensais 

de julgamento estão sempre cheias e os Conselheiros já possuem uma carga 

elevada de trabalho. Levando em consideração que a arbitragem prima pela solução 

célere do conflito com qualidade, como eles teriam tempo necessário para a 

completa e tempestiva solução do conflito? 

 O segundo problema é a influência da administração fazendária na gestão do 

CARF e a necessária imparcialidade que nem sempre é alcançada nos julgamentos 

administrativos paritários. Especialmente depois da repercussão negativa da 

chamada “operação Zelotes”, 454  o certo é que todas essas estruturas possuem 

muitas influências governamentais que podem retirar o interesse, pelos 

contribuintes, de sua adoção. Um ambiente livre dessas interferências é essencial 

para a boa evolução do instituto. 455 E as últimas notícias veiculam o constante uso 

do voto de qualidade do Presidente do referido órgão administrativo nos julgamentos 

de casos relevantes como forma de desempate, em sua grande maioria a favor do 

Fisco, o que atesta a existência de um verdadeiro conflito que supera a simples 

divergência quanto à matéria jurídica. 456  

 Enfim, a ideia levantada pelo professor Schoueri é boa e pode ser um 

primeiro modelo para a criação da arbitragem tributária. Contudo, limitá-la aos 
                                            
454 A Operação Zelotes foi deflagrada pela Polícia Federal do Brasil em 26 de março de 2015 para 
investigar um esquema de corrupção no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) 
contra diversas empresas e pessoas físicas por sonegação fiscal e previdenciária. Pelo menos 70 
empresas estão sendo investigadas, destacando-se alguns dos maiores grupos empresariais do 
Brasil. Vide http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/04/1611246-entenda-a-operacao-zelotes-da-
policia-federal.shtml, acesso em 10 de novembro de 2016. 
455 Isso não quer dizer que a instituição que administra não possa ter qualquer controle por outros 
órgãos ou entidades ou mesmo que os árbitros não estejam submetidos a rigorosos padrões 
deontológicos. 
456 Sobre o tema, vide as diversas matérias sobre o voto de qualidade no CARF, publicadas no site 
do Consultor Jurídico (www.conjur.com.br). A título de exemplo, vide http://www.conjur.com.br/2016-
out-12/consultor-tributario-voto-qualidade-nao-duplo-voto-presidente-turmas-carf, acesso em 10 de 
novembro de 2016. 
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integrantes do CARF impedirá que ela ganhe, com o tempo, mais adeptos e se 

desenvolva, correndo-se o risco de não se obter com a arbitragem o que as partes 

mais pretendem com essa via: uma decisão com qualidade, célere e imparcial. 

 Diante desses óbices, no atual momento, deve-se dar preferência pela 

criação de caminhos alternativos que não dependam da estrutura estatal para 

funcionar. Os novos rumos do Direito Administrativo já mostram que cada vez mais a 

Administração Pública busca cooperação e parceria com os agentes econômicos.  

 Não é possível exigir que o Poder Público crie mais órgãos ou entidades 

públicas para congregar mais uma atividade, mesmo que ela venha em prol do 

cidadão. Afora a crise fiscal e orçamentária, o fato é que o campo da arbitragem 

deve ser o mais neutro possível, sem as interferências político e partidárias 

existentes em estruturas governamentais. 

 Por isso, a utilização das instituições já existentes com credibilidade e 

experiência no ofício deve ser seriamente considerada como a primeira opção para 

a arbitragem tributária se desenvolver no Brasil. Muitas delas possuem décadas de 

funcionamento, com forte atuação profissional e contato frequente com instituições 

arbitrais internacionais. Essa experiência não pode ser desperdiçada. 

 E esse modelo é viável, pois tanto a lei mineira de arbitragem com a 

Administração Pública como o decreto que trata da arbitragem em matéria portuária 

indicam a possibilidade de escolha de centros idôneos com reconhecida 

competência e experiência na administração de procedimentos arbitrais. Além disso, 

eles devem ter, no mínimo, três anos de regular funcionamento. 

 Esse mesmo parâmetro deve ser utilizado no modelo proposto de arbitragem 

tributária brasileiro. Mas em razão da matéria fiscal envolvida, recomenda-se uma 

espécie de credenciamento prévio pelo Ministério da Fazenda ou pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) dos centros ou câmaras privadas que tenham o interesse 

em administrar os procedimentos arbitrais que envolvam a matéria tributária. Mesmo 

que fosse um credenciamento sumário ou menos burocratizado, ele deveria existir, 

sendo ilustrativa a previsão na Resolução 125/2010 do CNJ, que prevê o cadastro 

para controle da atuação dos mediadores judiciais 457. 

                                            
457 Art. 4º Compete ao Conselho Nacional de Justiça organizar programa com o objetivo de promover 
ações de incentivo à autocomposição de litígios e à pacificação social por meio da conciliação e da 
mediação. 
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 As experiências com as Organizações Sociais, previstas da Lei 9.637/98 458, 

bem como as Organizações de Sociedade Civil, 459 previstas na Lei 13.019/2014, 

com redação dada pela Lei 13.204, de 2015, também podem colaborar na 

formatação desse modelo cooperativo e de parceria. 460  

 Nada impede, no futuro, a criação de centros específicos para a arbitragem 

tributária, com a participação da sociedade e do Poder Público na sua 

representação. Contudo, o problema seria a demora na criação e a perda da 

expertise e experiência que as principais câmaras de arbitragem brasileiras 

possuem. Para que as chances de sucesso sejam maiores, essas instituições 

deveriam participar da criação desse centro para que ele já iniciasse com um know 

how mínimo a gerar confiança necessária para a adesão das partes. O que se 

acredita é que a arbitragem tributária, para vingar, não deve depender 

exclusivamente da iniciativa do Poder Público, motivo pelo qual o modelo proposto 

nesta tese parte das boas experiências privadas já existentes para lhe dar o devido 

início. 

 Por isso, no modelo proposto neste trabalho, as instituições de arbitragem 

brasileiras já existentes e que possuem notória reputação e idoneidade, desde que 

previamente credenciadas pelo órgão fazendário competente (Ministério ou 

Secretaria da Fazenda, a depender da titularidade do crédito tributário) ou pelo CNJ, 

                                                                                                                                        
Art. 5º O programa será implementado com a participação de rede constituída por todos os órgãos do 
Poder Judiciário e por entidades públicas e privadas parceiras, inclusive universidades e instituições 
de ensino. 
Art. 6º Para desenvolvimento dessa rede, caberá ao CNJ: (...) 
IX - criar Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores visando interligar os cadastros 
dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, nos termos do art. 167 do Novo Código 
de Processo Civil combinado com o art. 12, § 1°, da Lei de Mediação; (Incluído pela Emenda nº 2, de 
08.03.16) 
458 “Art. 1º O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, 
ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, 
atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.” 
459 Segundo o art. 2º, I, a, da Lei 13.019/2014, entende-se por organização da sociedade civil a 
“entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da 
constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.” 
460 A Lei 13.019/2014 estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou 
em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de 
cooperação com organizações da sociedade civil. 
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deverão ser os órgãos responsáveis pela administração das arbitragens internas que 

envolvam a matéria tributária.  

 E em razão da dimensão continental brasileira, o modelo proposto exige a 

adoção de mais de um centro ou instituição particular devidamente credenciados e 

aptos para a administração de arbitragens que envolvam conflitos tributários. 

 

6.5 Dos árbitros e do controle deontológico na arbitragem tributária 
 

 O sucesso da arbitragem depende, principalmente, da boa atuação dos 

árbitros. 461  O modo pelo qual eles atuam determina o êxito ou o fracasso do 

instituto. Se hoje, no Brasil, a arbitragem vem crescendo e sendo valorizada, isso 

decorre da atuação conjunta de instituições de arbitragem, associações e dos 

profissionais que atuam na área e que, de forma cotidiana ou não, figuram como 

árbitros em procedimentos realizado aqui e no exterior. 

 Por isso, a atuação imparcial e independente de qualquer árbitro, seja o 

indicado pela parte, seja o árbitro presidente ou outro designado pela instituição de 

arbitragem ou judicialmente, é questão muito relevante para a matéria, bem como o 

devido controle ético de sua conduta. Afinal, apesar de indicado, o árbitro não é 

mandatário das partes, 462 como estas, em algumas situações, equivocadamente 

chegam a pensar. (LEMES, 2001, p. 96). A doutrina, em regra, diferencia a 

imparcialidade da independência 463. A primeira possui relação com o objeto do 

litígio e a segunda se refere à relação do árbitro com as partes. 

 Quando se fala em imparcialidade busca-se a devida “equidistância que o 

julgador deve guardar em relação às partes,” (CARMONA, 2009, p. 239). Para 

Selma Lemes (2001, p. 63), “a imparcialidade representa, enfim, um vínculo entre as 

razões do julgador e o ato que executa, para isso deve dizer a verdade, julgar com 

exatidão, livre de influências estranhas ao externar sua posição.”  

 Imparcialidade não se confunde com neutralidade, como bem reconhece a 

doutrina 464, pois ninguém consegue julgar despido de suas convicções, crenças e 

valores sócio-políticos. O ato de interpretar não é mecânico, sendo certo que as 
                                            
461  Essa é uma opinião praticamente unânime na doutrina. Apenas a título de exemplo, vide 
GOUVEIA, 2014, p. 203. 
462 Vide também GOUVEIA, 2014, p. 202. 
463 Para Mariana França Gouveia (2014, p. 204), essa diferenciação não tem muita consequência 
prática, uma vez que a ausência de uma delas será suficiente para justificar a recusa. 
464 Vide LEMES, 2001, p. 63-68; CARMONA, 2009, p. 240; Beraldo, 2014, p. 250. 
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experiências, as pré-compreensões que o intérprete carrega em sua história de vida 

estão presentes no momento do julgamento. Juízes divergem porque partem de 

concepções ou premissas distintas, como bem ensina Marciano Seabra de Godoi: 
 
Ao contrário do que supõe o cientificismo de Becker, os advogados, juízes e 
ministros dos tribunais superiores não divergem entre si sobre o sentido de 
uma lei ou de um conjunto de leis porque são preguiçosos, ou porque 
fingem aplicar o direito quando na verdade estão fazendo política. Os 
intérpretes divergem entre si porque a interpretação jurídica é uma tarefa 
que não se pode cumprir sem uma considerável carga criativa, e sem que 
muito frequentemente entrem em ação determinadas convicções do 
intérprete (convicções que podem mudar com o passar do tempo e com a 
alteração do quadro político-institucional do país) sobre o que é e quais são 
os fundamentos dessa instituição social a que chamamos direito. (FERRAZ; 
GODOI; SPAGNOL, 2014, p. 326) 

 

 Soa correta a afirmação de Selma Lemes no sentido de que: 

 
(...) enquanto a imparcialidade se refere a comportamento tendente à 
ausência de interesse imediato, a neutralidade pressupõe a indiferença e 
algo impossível de ocorrer. Os árbitros devem todos ser imparciais, mas 
nenhum deles pode ser neutro. (LEMES, 2001, p. 65) 

 

 Independência, por sua vez, é a qualidade necessária para que o árbitro 

julgue sem qualquer pressão política, econômica, profissional ou moral, de modo 

que ele seja livre para tal função. Esses dois conceitos são tratados com frequência 

nos códigos deontológicos das instituições de arbitragem. 

 Há situações, conforme serão vistas mais à frente, que impedem a atuação 

de determinada pessoa como árbitro ou justificam sua posterior recusa. Afinal, tanto 

essas duas características são exigíveis não só antes como no curso do processo. 

Assim, o profissional deverá recusar a indicação a árbitro, renunciar se já tiver sido 

nomeado ou mesmo poderá ser impugnado pela outra parte. 

 Uma análise da experiência portuguesa é interessante para depois se pensar 

no modelo brasileiro. No tópico seguinte, serão abordadas, a partir do regramento 

português, algumas características da atuação e do controle ético dos árbitros para, 

em momento seguinte, fazermos uma análise mais crítica de alguns pontos 

relevantes para o direito brasileiro. 

 

6.5.1 O árbitro e o controle ético exercido em Portugal 
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 A arbitragem tributária portuguesa pode funcionar com um ou três árbitros. A 

arbitragem será conduzida por árbitro único nas causas com valor até 60 mil euros e 

quando o sujeito passivo optar em não designar árbitro (requisitos cumulativos). Por 

sua vez, o tribunal arbitral será formado por três árbitros quando o valor envolvido for 

superior a 60 mil euros ou na hipótese em que o sujeito passivo optar por designar 

árbitro, independentemente do valor do pedido (requisitos alternativos).  

 Manuel Fernando dos Santos Serra, Presidente do Conselho Deontológico do 

CAAD e ex-Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, é categórico ao afirmar 

o rígido controle ético sobre a atuação dos árbitros como forma de garantir a 

legitimidade e perenidade ao regime de arbitragem administrativa e tributária: 

 
(...) O Conselho Deontológico do CAAD deve impor, e vem impondo 
efectivamente, um elevado nível de exigência quanto à isenção, 
independência, imparcialidade e competência dos árbitros, quer, desde 
logo, no momento do respectivo recrutamento, quer, depois, no 
acompanhamento até final do processo arbitral. 
E o afastamento de quaisquer receios depende ainda da qualidade das 
sentenças arbitrais que venham a ser emitidas pelos tribunais arbitrais, 
administrativos ou fiscais em funcionamento sob os auspícios do CAAD, e 
que têm de ser, pelo menos, tão rigorosas quanto as normalmente 
proferidas pelos tribunais estatais, administrativos e fiscais. (SERRA, 2016, 
p. 42) 

 

 É interessante observar que o regime português não só aceita como 

recomenda a presença do Estado no controle dos centros de arbitragem 

institucionalizadas. Manuel Fernando dos Santos Serra ilustra bem essa posição: 

 
Além disso, a arbitragem institucionalizada em centros “certificados” pelo 
Estado, como acontece com o Centro de Arbitragem Administrativa, coloca 
à disposição das partes uma lista de árbitros com o “selo” credível de 
qualidade e conta com a sua própria normativa processual, que é 
previamente estabelecida e conhecida pelas partes. Fica assim evitada a 
tentação, que é real, de manipulação do processo arbitral a benefício de 
uma das partes. (SERRA, 2010, p. 27) 

 

 No caso de Portugal, o Conselho Deontológico possui uma função adicional 

muito importante: ele indica a grande maioria dos árbitros que irão julgar as causas 

submetidas à arbitragem. Isso porque, conforme será visto com mais detalhes em 

tópico específico, no regime português, o valor da taxa de administração a ser paga 

ao CAAD leva em consideração não só o montante do tributo em discussão, mas 

também irá variar se o sujeito passivo optar por escolher o árbitro ou se ele for 
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Ano
Processos com Designação 

de Árbitro N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %

Processos com Designação de Árbitro 
pelo Contribuinte e pela Admin. 
Tributária

3 11,5% 0 0,0% 5 1,6% 19 2,2% 31 3,9% 47 6,1% 3 3,8% 108 3,7%

Processos com Designação de Árbitro 
pelo Presidente do Conselho 
Deontológico

23 88,5% 150 100,0% 306 98,4% 831 97,8% 758 96,1% 725 93,9% 75 96,2% 2868 96,3%

Total

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL

26 150 311 850 789 772 78 2976

Ano

Tipo de Impostos Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

IRC 13 50,0% 76 50,7% 90 28,9% 114 13,4% 150 19,0% 193 25,0% 23 29,5% 659 22,1%

IRS 6 23,1% 33 22,0% 87 28,0% 126 14,8% 95 12,0% 62 8,0% 9 11,5% 418 14,0%

Selo 4 15,4% 3 2,0% 66 21,2% 320 37,6% 275 35,0% 283 36,7% 8 10,3% 959 32,2%

IMT 2 7,7% 9 6,0% 6 1,9% 32 3,8% 51 6,0% 106 13,7% 24 30,8% 230 7,7%

IMI 0 0,0% 9 6,0% 9 2,9% 22 2,6% 16 2,0% 13 1,7% 2 2,6% 71 2,4%

IVA 1 3,8% 16 10,7% 29 9,3% 51 6,0% 93 12,0% 66 8,5% 8 10,3% 264 8,9%

ISP 0 0,0% 2 1,3% 2 0,6% 3 0,4% 2 0,0% 2 0,3% 0 0,0% 11 0,4%

IUC 0 0,0% 0 0,0% 19 6,1% 176 20,7% 103 13,0% 42 5,4% 4 5,1% 344 11,6%

Outros 0 0,0% 2 1,3% 3 1,0% 6 0,7% 4 1,0% 5 0,6% 0 0,0% 20 0,7%

Total

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

26 150 311 850 789 772 297678

2011 2017

indicado diretamente pelo Conselho Deontológico do CAAD. 465 E a prática mostra 

que 96,3% dos processos que deram entrada no CAAD tiveram o árbitro indicado 

pelo Conselho Deontológico e apenas 3,7% foram indicados pelas partes. 466 

 

Arbitragem Tributária 
Total de Processos por Designação de Árbitro 

 
Arbitragem Tributária 

Total de Processos por Designação de Árbitro 

 
 Cumpre salientar que o Presidente do referido Conselho é um ex-Presidente 

do Supremo Tribunal Administrativo (STA) e é nomeado pelo Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais. Comparando com o regime e organograma 

brasileiro, é como se o Presidente de um Conselho Deontológico de uma Instituição 

de Arbitragem nacional fosse um ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

indicado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) ou pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). 

                                            
465 Vide art. 3º do Regulamento de Custas do CAAD: “1. A taxa de arbitragem é calculada em função 
dos seguintes critérios: a) Valor da causa; b) Modo de designação do árbitro.” 
466 Dados muito similares, com diferença mínima, também constam na NewsLetter do CAAD de 
setembro de 2016. https://www.caad.org.pt/noticias/newsletter/513-newsletter-set-2016, acesso em 
17 de outubro de 2016. 
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 Essa forte interação entre Poder Judiciário e câmara arbitral no controle ético 

da arbitragem é vista com bons olhos em Portugal, como bem ilustra o trecho de 

autoria do professor da Universidade Católica do Porto, Dr. Rui Duarte Morais: 

 
A realização das arbitragens tributárias compete, em exclusivo, ao Centro 
de Arbitragem Administrativa (CAAD). Ou seja, o legislador optou por um 
modelo de arbitragem institucionalizada, a qual confiou, em regime de 
monopólio legal, a uma única entidade. A razão dessa opção é, claramente, 
explicitada no preâmbulo da lei: trata-se do único centro de arbitragem a 
funcionar sob a égide do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais que de resto, é competente para nomear o presidente do Conselho 
Deontológico do Centro da Arbitragem Administrativa. 
 
Houve, pois, uma atitude de prudência ao conferir tal competência a 
(apenas) uma entidade, que, muito embora revestindo a forma jurídica de 
uma associação de direito privado, é financiada, em larga medida, pelo 
próprio Estado e tem ligação, ainda que indireta, com o órgão a quem, 
constitucionalmente, compete a superintendência dos tribunais tributários. 
Tal constitui, certamente, garantia reforçada da escolha imparcial dos juízes 
(e, portanto, da imparcialidade destes) e de um certo grau de controlo sobre 
a sua atuação. Acresce que a existência de uma lista única de árbitros, a 
nível nacional, permite uma escolha mais ampla, entre todos aqueles 
cidadãos que se propuseram e foram aceites para o exercício de tais 
funções, daqueles que irão julgar cada litígio. (MORAIS, 2012, p. 383) 
(...) 
Dado que a escolha de quem assumirá as funções de árbitro caberá, na 
maioria dos casos, ao Conselho Deontológico do CAAD, espera-se que este 
órgão venha a ter o maior cuidado e preterir todos aqueles em relação aos 
quais, relativamente a determinado litígio, possam existir quaisquer razões 
de suspeição. (MORAIS, 2012, p. 384-385) 

 

 Segundo o art. 6º do RJAT, quando o tribunal arbitral funcionar com árbitro 

singular, este será designado pelo Conselho Deontológico do CAAD, dentre os 

nomes constantes da lista pública 467, divulgada no site do CAAD 468, dos árbitros do 

referido centro. Por sua vez, quando o tribunal arbitral for colegiado, os árbitros 

serão designados: a) pelo Conselho Deontológico do CAAD, dentre os nomes 

constantes da lista dos árbitros do referido centro; ou b) pelas partes, cabendo a 

designação do terceiro árbitro, que exerce as funções de árbitro-presidente, aos 

árbitros designados ou, na falta de acordo, ao já mencionado Conselho Deontológico 

do CAAD.  

                                            
467 Consta no art. 3º, nº 1, do Código Deontológico do CAAD o seguinte: “encontra-se disponível no 
Centro uma lista actualizada de pessoas que podem ser investidas nas funções de árbitro.” 
468 Consta no art. 7º do Regulamento de Árbitros do CAAD: a lista anual de árbitros é publicada no 
sítio da Internet www.caad.org.pt. 
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 Há um regulamento com os critérios para a seleção dos árbitros na matéria 

tributária. 469  Segundo o Regulamento de Seleção de Árbitros em matéria tributária, 

a lista dos respectivos profissionais é elaborada com base em consulta pública de 

preferência anual, promovida pelo CAAD e dirigida à manifestação de interesse por 

parte de todas as pessoas que reúnam os seguintes requisitos previstos no artigo 7.º 

do Regime Jurídico da Arbitragem Tributária e no artigo 2.º do Código Deontológico 

do CAAD, que são respectivamente: 

 
Artigo 7.º - Requisitos de designação dos árbitros: 
 
1 — Os árbitros são escolhidos de entre pessoas de comprovada 
capacidade técnica, idoneidade moral e sentido de interesse público. 
 
2 — Os árbitros devem ser juristas com pelo menos 10 anos de 
comprovada experiência profissional na área do direito tributário, 
designadamente através do exercício de funções públicas, da magistratura, 
da advocacia, da consultoria e jurisconsultoria, da docência no ensino 
superior ou da investigação, de serviço na administração tributária, ou de 
trabalhos científicos relevantes nesse domínio. 
 
3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, nas questões que exijam 
um conhecimento especializado de outras áreas, pode ser designado como 
árbitro não presidente um licenciado em Economia ou Gestão, observando-
se, com as necessárias adaptações, o disposto nos nº 1 e 2. (CAAD, s.d.) 

 
Artigo 2.º Requisitos dos árbitros: 
 
1. Os árbitros devem ser pessoas singulares, plenamente capazes, com 
comprovada competência técnica, idoneidade moral e sentido de interesse 
público. 
 
2. Os árbitros devem ser independentes, imparciais, isentos e objectivos. 
 
3. Por regra, os árbitros devem ser escolhidos de entre juristas que, pelas 
suas qualificações formais e pela sua experiência profissional no domínio do 
direito público, ofereçam garantias de competência para o exercício das 
respectivas funções. 
 
4. O árbitro, ainda que designado pela parte, tem uma obrigação de 
independência, imparcialidade e isenção, não sendo nem representante, 
nem mandatário, da parte que o designa. 
 
5. Os árbitros têm um dever de lealdade para com o processo arbitral, as 
partes e, no caso de um tribunal colectivo, para com os co-árbitros. 
 
6. O árbitro não deve permitir que qualquer tipo de preconceito, interesse 
pessoal, pressão externa, directa ou indirecta, ou receio de crítica afecte o 
sentido da sua decisão. 
 

                                            
469  Vide https://www.caad.org.pt/files/documentos/CAAD_AT-Regulamento_Selecao_Arbitros-2013-
01-09.pdf, acesso em 17 de outubro de 2016. 
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7. Quer durante, quer depois de concluída a arbitragem, o árbitro e os seus 
familiares imediatos não podem aceitar oferta, favor ou herança, 
provenientes, directa ou indirectamente, de qualquer uma das partes. 
 
8. No decurso da arbitragem, o árbitro não pode negociar ou aceitar 
quaisquer ofertas de emprego ou novas relações profissionais com qualquer 
das partes ou seu representante legal. 
 
9. O árbitro deve respeitar os princípios deontológicos estabelecidos neste 
Código, enquanto princípios inerentes ao exercício das suas funções, e 
deve recusar a sua designação quando ocorra circunstância pela qual se 
possa razoavelmente suspeitar da sua independência, imparcialidade e/ou 
isenção. (CAAD, s.d.) 

 

 Merecem destaque os requisitos de “comprovada capacidade técnica, 

idoneidade moral e sentido de interesse público” (art. 7º, nº 1, RJAT), bem como o 

tempo mínimo de 10 anos de comprovada experiência profissional na área do direito 

tributário, seja pelo exercício de funções públicas, da magistratura, da advocacia, da 

consultoria, da docência no ensino superior, de serviço na administração tributária 

ou em face de trabalhos científicos relevantes nesse domínio (art. 7º, nº 2, RJAT). 

Carla Castelo Trindade (2015, p. 202) acentua que o prazo de 10 anos de 

experiência teve como critério o lapso temporal mínimo exigido no concurso de juiz 

do Supremo Tribunal Administrativo (STA). A referida autora aduz também que, 

curiosamente, o prazo de 10 anos é o mínimo exigido pela Ordem dos Advogados 

de Portugal para atribuir ao profissional o título de especialista (TRINDADE, 2015, p. 

202-203). 

 Além disso, podem ser indicados como árbitros não presidente economistas 

ou licenciados em gestão, tendo em vista a particularidade do caso que exija esse 

conhecimento transdisciplinar. O RJAT também prevê que juízes aposentados 

poderão exercer a função de árbitro, devendo, contudo, em face de particularidade 

do regime previdenciário português, “fazer uma declaração de renúncia à condição 

de jubilados ou solicitar a suspensão temporária dessa condição, por um período 

mínimo de um ano, renovável.” 

 Segundo art. 5º do mencionado Regulamento de Seleção, a lista de árbitros 

em matéria tributária é elaborada pela Direção do CAAD e aprovada por esta 

mediante pronúncia favorável do Conselho Deontológico. Essa lista de árbitros é 

ordenada em função da especialidade indicada pelos árbitros quando da consulta 

pública, sendo o número de ordem atribuído aleatoriamente por meios informáticos. 
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 E quando a escolha ficar a cargo do Conselho Deontológico, este será feita 

por sorteio (ordem aleatória, mas sequencial) e levará em consideração a 

especialidade do árbitro (imposto de renda das pessoas jurídicas, IVA, tributos 

patrimoniais, direito tributário internacional, entre outros). O Regulamento de 

Seleção de Árbitros do CAAD prevê o seguinte: 

 
Artigo 4º. 
1. (...) 
2. A lista de árbitros é ordenada em função da especialidade manifestada 
pelos árbitros aquando da consulta pública a que se refere o artigo 3º, 
sendo o número de ordem atribuído aleatoriamente por meios informáticos. 
 
Artigo 5º 
 
1. Os árbitros são designados pelo Conselho Deontológico, 
preferencialmente,de modo sequencial, tendo em conta a ordenação 
aleatória referida no artigo anterior. 
 
2. Em casos especiais, designadamente quando o árbitro que figure na 
ordem sequencial da lista seja mandatário em qualquer outro processo 
arbitral tributário pendente no CAAD, ou quando se verifique a situação 
prevista no nº 3 do artigo 11º do Regime Jurídico da Arbitragem Tributária, 
ou ainda, quando a especificidade da matéria ou facto relevante susceptível 
de prejudicar a qualidade da decisão arbitral assim o exijam, o Conselho 
Deontológico pode designar árbitro fora da ordem sequencial. 
 
3. Sempre que seja utilizada a faculdade prevista no número anterior, o 
Conselho Deontológico na designação seguinte retoma a ordem sequencial. 
(CAAD, 2009) 

 

 A lista de árbitros para a arbitragem tributária é bem numerosa, com mais de 

250 nomes de profissionais, que indicam as matérias ou os tributos que possuem 

especialidade ou preferência em analisar. A sua grande maioria é de juristas 

(formação jurídica), mas há alguns licenciados em economia ou gestão. Há 

advogados, acadêmicos, magistrados aposentados e servidores de carreira da 

Autoridade Tributária também aposentados. 

 O referido Conselho Deontológico possui, assim, função primordial para o 

desenvolvimento do processo arbitral e, segundo previsto no RAJT (art. 8º, nº 3) e 

no código de conduta e ética do CAAD, cabe a ele exonerar o árbitro ou os árbitros 

em caso de descumprimento dos deveres impostos a esses profissionais. 

 Nesse ponto, os deveres impostos às pessoas que figurem como árbitros na 

arbitragem tributária promovida junto ao CAAD não destoam, em geral, das 

exigências e práticas também previstas em outros atos normativos e regulamentos 

das instituições de arbitragem. 
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 O art. 1º do Código Deontológico ressalta o dever de o árbitro julgar com 

imparcialidade, independência, isenção e objetividade, “bem como respeitar, e fazer 

respeitar, o prestígio da arbitragem como meio justo e célere de resolução de 

litígios”.  

 Uma particularidade do regime português da arbitragem tributária está na 

indicação do árbitro-presidente. Tal previsão foi feita na Portaria de vinculação nº 

112-A/2011, editada pelos Ministérios das Finanças e da Justiça. Ou seja, trata-se 

de uma exigência imposta pela Administração Tributária, como forma de garantir que 

a condução será feita por quem possui experiência prática e teórica na matéria 

fiscal. A portaria prevê no seu art. 2º requisitos especiais de formação ou experiência 

profissional da pessoa indicada para assumir a condição de árbitro presidente em 

procedimentos que tenham o valor superior a 500 mil ou 1 milhão de euros: 

 
a) Nos litígios de valor igual ou superior a € 500 000, o árbitro presidente 
deve ter exercido funções públicas de magistratura nos tribunais tributários 
ou possuir o grau de mestre em Direito Fiscal; 
 
b) Nos litígios de valor igual ou superior a € 1 000 000, o árbitro presidente 
deve ter exercido funções públicas de magistratura nos tribunais tributários 
ou possuir o grau de doutor em Direito Fiscal. (PORTUGAL, 2011) 

 

 Nota-se, mais uma vez, a proximidade ou presença na arbitragem tributária 

portuguesa com figuras que representam ou possuem ligação, de algum modo, com 

o Estado, como forma de conferir maior credibilidade ao procedimento. As palavras 

de Carla Castelo Trindade elucidam bem essa visão conciliadora entre a 

magistratura e a arbitragem: 

 
Não é demais relembrar que a arbitragem vale na medida do valor dos 
árbitros e das suas decisões, pelo que não é de estranhar que o legislador 
tenha sentido a necessidade de “interligar” a arbitragem com as 
magistraturas, admitindo as candidaturas a árbitros de magistrados 
jubilados. Verdade seja dita que o processo para admissão às magistraturas 
tributárias é, já por si, complexo, o que significa que, em princípio, um 
magistrado jubilado, julgador que foi, é pessoa idónea para exercer a 
profissão de árbitro tributário. (TRINDADE, 2015, p. 206) 

 

 Essa, certamente, é uma característica inexistente na arbitragem brasileira 

tradicional que sempre operou e de desenvolveu sem vínculos com a estrutura 

organizacional ou administrativa do Poder Judiciário.  
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 E quanto à matéria fiscal, ao menos a médio prazo, não se acredita que o 

sentimento positivo de parceria entre arbitragem e a magistratura se fará tão 

presente no Brasil como o existente no território lusitano. Afinal, a falta de uma 

justiça tributária especializada é uma crítica recorrente, motivo pelo qual acredita-se 

que a presença de magistrados aposentados não será tão incentivada ou celebrada 

ou dará ao regime uma áurea de idoneidade e expertise similar à existente em 

Portugal. 

 O RJAT também prevê hipóteses de impedimento para que determinada 

pessoa assuma a função de árbitro. Elas estão arroladas no art. 8º e podem ser 

sintetizadas na existência de ligação direta ou indireta com os litigantes no período 

inferior a 2 (dois) anos anteriores ao início do processo. São elas: 

 
1 - Constituem casos de impedimento do exercício da função de árbitro os 
enunciados no nº 1 do artigo 44º do Código do Procedimento Administrativo 
470, observadas as necessárias adaptações, bem como os casos em que, 
nos dois anos anteriores ao da sua indicação como árbitro: 
a) A pessoa designada tenha sido dirigente, funcionário ou agente da 
administração tributária, membro de órgãos sociais, trabalhador, 
mandatário, auditor ou consultor do sujeito passivo que seja parte no 
processo, de entidade que se encontre com aquele em relação de domínio, 
tal como esta é definida no Código das Sociedades Comerciais, ou de 
pessoa ou entidade que tenha interesse próprio na procedência da 
pretensão; 
b) A pessoa designada tenha sido trabalhador, colaborador, membro, 
associado ou sócio de entidade que tenha prestado serviços de auditoria, 
consultoria e jurisconsultoria ou advocacia ao sujeito passivo. 

 

 O art. 44º indicado no nº 1 do art. 8ª do RJAT está atrelado ao antigo CPA, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de novembro, e que foi revogado no 

início de 2015, quando foi aprovado o Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro.  

 O art. 44º do antigo CPA, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de 

novembro, previa hipóteses de impedimento para servidores públicos e profissionais 

que ocupassem funções públicas vinculadas a órgãos e entidades da administração 

pública exerçam a função judicante em processos administrativos de controle de 

legalidade. Atualmente, o art. 69 do novo CPA trata da matéria com bastante 

semelhança: 

 

                                            
470 Assim constava no referido artigo, vinculado ao antigo CPA, revogado em 2015: “nenhum titular de 
órgão ou agente da Administração Pública pode intervir em procedimento administrativo ou em acto 
ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública nos seguintes casos: (...)” 
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1 - Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da Administração 
Pública e os respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, 
independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes 
públicos, não podem intervir em procedimento administrativo ou em ato ou 
contrato de direito público ou privado da Administração Pública, nos 
seguintes casos: 
 
a) Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como 
gestores de negócios de outra pessoa; 
 
b) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra 
pessoa, nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem viva em 
condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em linha reta 
ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com 
quem vivam em economia comum ou com a qual tenham uma relação de 
adoção, tutela ou apadrinhamento civil;  
 
c) Quando, por si ou como representantes ou gestores de negócios de outra 
pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, 
ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida pela 
alínea anterior;  
 
d) Quanto tenham intervindo no procedimento como perito ou mandatário ou 
hajam dado parecer sobre questão a resolver;  
 
e) Quando tenha intervindo no procedimento como perito ou mandatário o 
seu cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos 
cônjuges, parente ou afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha 
colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em economia 
comum ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou 
apadrinhamento civil;  
 
f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por si, ou com a sua 
intervenção, ou proferida por qualquer das pessoas referidas na alínea b) ou 
com intervenção destas. 

 

 Nota-se a existência de impedimentos decorrentes de relações familiares ou 

de vinculação profissional, hipóteses comuns na estipulação desse tipo de 

regramento quando se trata de um efetivo controle ético das pessoas que venham a 

assumir qualquer função jurisdicional. 

 Por fim, uma situação excepcional e inovadora de impedimento e que decorre 

da leitura do Regulamento de Seleção de Árbitros em matéria tributária do CAAD é 

aquela em que um profissional atua, como advogado, em um processo arbitral e, por 

isso, enquanto estiver naquela função com processo pendente, não poderá ser 

nomeado como árbitro em outro procedimento arbitral.  
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 Isso é, o CAAD impede que um profissional figure, simultaneamente, como 

procurador e advogado em um processo arbitral e como árbitro em outro processo 

distinto de natureza tributária, ambos administrados no referido centro. 471 

 E para concluir, o nº 2 do art. 8º prevê que “a pessoa designada para exercer 

funções de árbitro deve rejeitar a designação quando ocorra circunstância pela qual 

possa razoavelmente suspeitar-se da sua imparcialidade e independência”, sendo 

que, caso ela não rejeite a designação, o Conselho Deontológico deverá exonerá-la 

(art. 8º, nº 3). 
 Isso não retira o direito de uma parte recusar ou impugnar o árbitro indicado 

pela outra parte ou mesmo pelo Conselho Deontológico. Tal faculdade está prevista 

no art. 7º do Código Deontológico, sendo certo que esse mesmo ato normativo 

prevê o dever de revelação por parte do árbitro, que deverá expor todos os fatos que 

podem gerar dúvidas quanto à sua imparcialidade, independência e isenção. O art. 

6º assim prevê: 

 
1. Um árbitro pode ser recusado caso existam circunstâncias que suscitem 
sérias dúvidas quanto à sua independência, imparcialidade, isenção e/ou 
competência. 
2. Compete em exclusivo ao Conselho Deontológico do Centro declarar a 
admissibilidade da recusa. 
3. Os árbitros designados para constituir um tribunal arbitral a funcionar sob 
a égide do Centro devem apresentar todas as condições necessárias para 
julgar com imparcialidade, independência, isenção, objectividade e 
competência as questões submetidas à sua apreciação. 
4. Após a sua designação e antes da confirmação da aceitação do encargo, 
os árbitros devem informar, por escrito, o Centro, as partes e, tratando-se 
de um tribunal colectivo, os outros árbitros, de qualquer facto, circunstância 
ou relação susceptível de originar dúvidas fundadas a respeito da sua 
independência, imparcialidade ou isenção. 
5. Entre os factos, circunstâncias e/ou relações abrangidos por este dever 
de revelação, incluem-se, entre outros: 
 
a) Qualquer relação profissional ou pessoal, com as partes ou com os seus 
representantes legais, que possa ser potencial causa de impedimento ou de 
escusa; 
 
b) Qualquer prestação anterior de serviço como árbitro, advogado, 
consultor, auditor, sócio, gestor de negócios, colaborador ou funcionário de 
uma das partes; 

                                            
471 Carla Castelo Trindade indica que o regulamento criou uma nova forma de impedimento não 
prevista originalmente no RJAT. Segundo ela, “se por um lado se compreende a intenção do CAAD 
no estabelecimento desta regra porquanto, em teoria, bem se percebe as questões de independência 
que se poderiam levantar quando a mesma pessoa é, simultaneamente, ainda que em processos 
diferentes, advogado e árbitro de um processo no CAAD, podem levantar-se dúvidas que o CAAD 
tenha competência e legitimidade legal para ir além do legislador do RJAT e estabelecer regras que 
materialmente consubstanciam verdadeiros impedimentos relativos.” (TRINDADE, 2015, p. 215) 
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c) Qualquer interesse, directo ou indirecto, em questão semelhante à que 
deva ser decidida; 
 
d) Qualquer interesse económico ou financeiro, directo ou indirecto, numa 
das partes ou no objecto da disputa; 
 
e) Qualquer participação em associações que possa originar suspeita 
fundada da sua capacidade para actuar com imparcialidade e isenção, 
designadamente associações envolvidas na instigação e/ou na prática de 
discriminação com base da raça, sexo, religião, nacionalidade ou orientação 
sexual. 
 
6. Havendo dúvida quanto à relevância de qualquer facto, circunstância e/ou 
relação, prevalece sempre o dever de revelação. 
 
7. A simples revelação dos factos, circunstâncias e/ou relações previstos no 
n.º 5 deste artigo, ou de quaisquer outros factos, circunstâncias e/ou 
relações que sejam susceptíveis de suscitar dúvidas fundadas quanto à 
independência, imparcialidade ou isenção do árbitro, não deve ser 
entendida como uma declaração de que o árbitro não se considera 
independente, imparcial ou isento, e que, em consequência disso, não está 
apto a desempenhar funções. 
 
8. O dever de revelação mantém-se até à extinção do poder jurisdicional do 
árbitro, razão pela qual, no decurso de todo o processo arbitral, o árbitro 
designado se encontra obrigado a revelar, de imediato, ao Conselho 
Deontológico, às partes e, no caso de um tribunal colectivo, aos demais 
árbitros, quaisquer factos, circunstâncias ou relações supervenientes, ou de 
que só tenha tomado conhecimento depois de ter aceitado o encargo, que 
sejam susceptíveis de originar dúvidas fundadas quanto à sua 
independência, imparcialidade e/ou isenção. 
 
9. Uma parte só pode recusar um árbitro que haja designado ou em cuja 
designação haja participado com fundamento numa causa de impedimento 
ou escusa de que só tenha tomado conhecimento após essa mesma 
designação. 
 
10. Um árbitro só pode ser recusado se existirem circunstâncias que 
possam suscitar dúvidas fundadas sobre a sua imparcialidade, 
independência e/ou isenção ou se demonstrar não possuir as qualificações 
necessárias à consecução da arbitragem.  
 
11. Após produção sumária de prova pela parte, ou partes, que solicitem a 
recusa do árbitro, o Conselho Deontológico decide do mérito do pedido de 
impedimento ou recusa. 
 
12. Em caso de litigância de má-fé, aplica-se o disposto na alínea e) do 
artigo 5.º 

 

 Nota-se, assim, a preocupação, comum quando se trata de arbitragem, de 

que o árbitro não possua qualquer relação pretérita ou atual com as partes ou 

interesse, inclusive econômico e financeiro, com a questão a ser decidida capaz de 

comprometer o exercício de tal importante função com imparcialidade, 

independência e isenção. 
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6.5.2 O controle ético na arbitragem brasileira 
 

 Em regras gerais, a Lei 9.307/96 prevê regras similares impondo os deveres 

de independência e imparcialidade semelhantes ao previsto no ordenamento 

português. Nota-se também no regime brasileiro a preocupação de o árbitro não 

possuir relação pessoal nem familiar com as partes ou com seus procuradores ou 

interesse econômico e financeiro com a questão a ser decidida capaz de 

comprometer o exercício de tal importante função. Além do que está previsto na Lei 

9.307/96, é importante lembrar que se a arbitragem for institucional (que representa 

a grande maioria dos casos na prática), as partes e os árbitros (inclusive os 

indicados para tal função) deverão observar o respectivo regulamento da câmara ou 

instituição de arbitragem. 

 A lei brasileira equipara o comportamento ético do árbitro ao do juiz de direito, 

vinculando o primeiro aos mesmos deveres impostos aos juízes pelo Código de 

Processo Civil: 

 
Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança 
das partes. 
(...) 
§ 6º No desempenho de sua função, o árbitro deverá proceder com 
imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição. 
 
Art. 14. Estão impedidos de funcionar como árbitros as pessoas que 
tenham, com as partes ou com o litígio que lhes for submetido, algumas das 
relações que caracterizam os casos de impedimento ou suspeição de 
juízes, aplicando-se-lhes, no que couber, os mesmos deveres e 
responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 
§ 1º As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de 
revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida 
justificada quanto à sua imparcialidade e independência. 

 

 Entre as hipóteses previstas no CPC de 2015, a grande maioria repetição do 

já previsto no CPC de 1973, nota-se a preocupação de impedir qualquer forma de 

pressão ou influência no árbitro, capaz de gerar dúvida sobre sua independência e 

imparcialidade: 

 
Art. 144.  Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 
no processo: 
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, 
funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como 
testemunha; 
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; 
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III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou 
membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive; 
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, 
ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive; 
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa 
jurídica parte no processo; 
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer 
das partes; 
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha 
relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços; 
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 
advogado de outro escritório; 
IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado. 
§ 1o Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o 
defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já 
integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. 
§ 2o É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar 
impedimento do juiz. 
§ 3o O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de 
mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus 
quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, 
mesmo que não intervenha diretamente no processo. 
 
 
Art. 145.  Há suspeição do juiz: 
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; 
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes 
ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca 
do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do 
litígio; 
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu 
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro 
grau, inclusive; 
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das 
partes. 
§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem 
necessidade de declarar suas razões. 

 

 Selma Lemes (2001, p. 144-148) consigna que a doutrina em geral mitiga a 

aplicação irrestrita das causas de impedimento e suspeição do juiz ao árbitro. Há 

posições que até criticam esse fenômeno, que seria equivalente a uma espécie de 

mimetismo da função judicial 472. O importante é que a pessoa indicada seja de 

confiança das partes. 

                                            
472 “De maneira geral, a comparação do árbitro com os juízes estatais se mostra bastante infeliz por 
diversas razões. Os árbitros não se encontram em posição de juízes de maneira permanente e 
exclusiva. Além disso, a forma de constituição de um tribunal arbitral, isto é, através da escolha pelas 
partes ou por seus advogados dos árbitros que elas desejam ver resolver suas diferenças, somado 
ao fato de que os árbitros são remunerados por essas partes, pode ainda ser adicionado à 
desconfiança que surge instintivamente. Outro fato a ser levado em consideração é o de que, 
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 Outro ato normativo que pode ser lembrado é o Regimento Interno do CARF, 

especialmente pelas recentes alterações que visam, entre outras, conferir maior 

controle e segurança na atuação dos conselheiros. Segundo o art. 42 do citado 

RICARF, o conselheiro estará impedido de atuar no julgamento de recurso, em cujo 

processo tenha: I - atuado como autoridade lançadora ou praticado ato decisório 

monocrático; II - interesse econômico ou financeiro, direto ou indireto; e III - como 

parte, cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 3º (terceiro) grau. 

 O regimento também prevê que haverá interesse econômico ou financeiro, 

direto ou indireto, capaz de acarretar a incidência da norma de impedimento, em 

duas situações. Primeiramente, nos casos em que o conselheiro representante dos 

contribuintes preste ou tenha prestado consultoria, assessoria, assistência jurídica 

ou contábil ou perceba remuneração do interessado, ou empresa do mesmo grupo 

econômico, sob qualquer título, no período compreendido entre o primeiro dia do 

fato gerador objeto do processo administrativo fiscal até a data da sessão em que for 

concluído o julgamento do recurso. Em segundo lugar, no caso de conselheiro que 

faça ou tenha feito parte como empregado, sócio ou prestador de serviço, de 

escritório de advocacia que preste consultoria, assessoria, assistência jurídica ou 

contábil ao interessado, bem como tenha atuado como seu advogado, nos últimos 

cinco anos. 

 Nota-se, assim a preocupação em se vedar a atuação do profissional indicado 

como árbitro que teve vínculo recente com o sujeito passivo ou com o escritório que 

lhe presta assessoria, justamente para evitar interferências que afetem sua 

imparcialidade. Isso é saudável e deve ser privilegiado, pois confere credibilidade ao 

instituto. 473 

 Pois bem, a arbitragem preza muito pela atuação transparente dos 

profissionais, de forma que caberá às pessoas indicadas como árbitros cumprir 

rigorosamente o dever de revelação 474 no momento da indicação como no curso do 

                                                                                                                                        
diferentemente de uma sentença judicial, um laudo arbitral não poderá ser revisto quanto ao mérito, 
ou seja, não há que se falar em duplo grau de jurisdição. Esse é um fator a mais que vem nos 
mostrar que os árbitros e juízes não estão numa mesma posição, mesmo que ambos sejam 
julgadores, e que existe a necessidade do desenvolvimento de um padrão de comportamento próprio 
aos árbitros.” (LEE; PROCOPIAK, 2007, p. 15) 
473 Por não ser objeto de análise desse trabalho, não se entrará aqui em outros problemas do CARF 
vinculados a situações que podem por em risco a garantia da imparcialidade dos conselheiros 
representantes da Fazenda Pública, como, por exemplo, a questão do voto de qualidade, eventuais 
interferências do Ministério da Fazenda e o “bônus de eficiência” criado pela MP 765/2016. 
474 Art. 14, § 1º, Lei 9.307/96: As pessoas indicadas para funcionar como árbitro têm o dever de 
revelar, antes da aceitação da função, qualquer fato que denote dúvida justificada quanto à sua 
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processo se novas circunstâncias acontecerem, pois ele é contínuo. Ou seja, elas 

devem apontar os fatos relevantes pretéritos ou atuais que podem suscitar dúvidas 

razoáveis aos olhos das partes que podem gerar dúvida sobre a imparcialidade e 

independência da pessoa nomeada para tal função. Enumerar essas situações é 

tarefa difícil, pois há particularidades do caso concreto que devem ser previamente 

analisadas para se saber se há ou não justificativa para a recusa de determinada 

pessoa para figurar como árbitro. 475 

 Apenas para ilustrar, merece ser transcrito um dos itens das Diretrizes da IBA 

relativas a Conflitos de Interesses em Arbitragem Internacional 476 aprovadas em 22 

de maio de 2004 pelo Conselho da International Bar Association (IBA) no sentido de 

que: 

 
Existem dúvidas justificáveis quanto à imparcialidade ou independência do 
árbitro se houver uma identidade entre uma das partes e o árbitro, se o 
árbitro for representante legal de pessoa jurídica que integra um dos pólos 
do procedimento arbitral, ou se o árbitro tiver interesse pessoal ou financeiro 
significativo no objeto da demanda. (IBA, 2004, p. 8) 

 

 Como exemplo do devido controle ético da atuação dos árbitros, o 

regulamento de arbitragem da tradicional e renomada Câmara de Comércio 

Internacional (a CCI, com sede em Paris) prevê no item 2 do art. 11 o seguinte: 

 
Antes da sua nomeação ou confirmação, a pessoa proposta como árbitro 
deverá assinar declaração de aceitação, disponibilidade, imparcialidade e 
independência. A pessoa proposta como árbitro deverá revelar por escrito à 
Secretaria quaisquer fatos ou circunstâncias cuja natureza possa levar ao 
questionamento da sua independência aos olhos das partes, assim como 
quaisquer circunstâncias que possam gerar dúvidas razoáveis em relação à 
sua imparcialidade. (CCI, 2012, p. 20) 

 

 

 Da mesma forma, o regulamento de arbitragem da CAMARB: 

 
                                                                                                                                        
imparcialidade e independência. § 2º O árbitro somente poderá ser recusado por motivo ocorrido 
após sua nomeação. Poderá, entretanto, ser recusado por motivo anterior à sua nomeação, quando: 
a) não for nomeado, diretamente, pela parte; ou b) o motivo para a recusa do árbitro for conhecido 
posteriormente à sua nomeação. 
475 Nesse sentido, vide LEMES, 2001, p. 113. 
476 IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. Esse guia de diretrizes foi objeto 
de alterações em 2014, sendo que tal dispositivo teve redação alterada, mas mantendo-se a mesma 
linha de raciocínio. O teor do texto atual é o seguinte: “Justifiable doubts necessarily exist as to the 
arbitrator’s impartiality or Independence in any of the situations described in the Non-Waivable Red 
List.” (IBA, 2014, p. 5). Há uma versão em espanhol. A versão em português é do Guideline de 2004. 
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4.2 A(s) pessoa(s) nomeada(s) para atuar como árbitro(s) subscreverá(ão) 
termo declarando, sob as penas da lei, não estar(em) incurso(s) nas 
hipóteses de impedimento ou suspeição, devendo informar qualquer 
circunstância que possa ocasionar dúvida justificável quanto à sua 
imparcialidade ou independência, em relação às partes ou à controvérsia 
submetida à sua apreciação, bem como declarar por escrito que possui(em) 
a competência técnica e a disponibilidade necessárias para conduzir a 
arbitragem dentro do prazo estipulado. 

 

 Merece também destaque o Código de Ética do Centro de Arbitragem e 

Mediação da Câmara Comercial Brasil-Canadá (CAM-CCBC), que funciona como 

norma de conduta (soft law) a ser seguida nos procedimentos realizado naquele 

órgão e define importantes diretrizes àquele que for indicado como árbitro: 

 
Enunciado 4 - INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE 
 
O primeiro dever de um árbitro é ser e permanecer independente e 
imparcial antes e durante a arbitragem. 
 
A independência é um pré-requisito da imparcialidade. 
 
Ser e manter-se imparcial, sem privilegiar uma das partes em detrimento da 
outra ou mostrar predisposição para determinados aspectos 
correspondentes à matéria objeto do litígio. 
 
Adotar a conduta e decidir de acordo com sua livre convicção racional e 
fundamentada. Agir com justiça. 
 
Agir sempre com independência e com transparência, sem qualquer 
vinculação ou mesmo aproximação com as partes envolvidas na 
controvérsia. 
 
Revelar todos os fatos e circunstâncias que possam dar origem a dúvidas 
quanto à sua imparcialidade ou independência, não apenas quanto ao seu 
sentir, mas também segundo os olhos das partes, ou seja, deve colocar-se 
no lugar das partes e efetuar para si a indagação de que se fosse parte 
gostaria de conhecer determinado fato ou não. 
 
Preferivelmente lhe caberá não manter contato direto com as partes e seus 
advogados até o término definitivo do procedimento. Caso seja necessário 
atendê-los, não o fazer individualmente, mas reunido com os demais 
membros do Tribunal Arbitral. 
(...) 
 
Enunciado 4 – DEVER DE REVELAÇÃO 
 
O árbitro deverá revelar às Partes, frente à sua nomeação, interesse ou 
relacionamento negocial e profissional que tenha ou teve com qualquer uma 
delas e que possa de alguma forma afetar a sua imparcialidade ou sua 
independência. 
 
Revelar qualquer interesse ou relacionamento que potencialmente possa 
afetar a independência ou que possa criar uma aparência de parcialidade 
ou tendência. 
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As Partes, ao tomarem ciência da indicação do árbitro, deverão informar 
qualquer fato que seja de seu conhecimento ou que deveriam conhecer e 
que as vincule ao árbitro, a fim de que este possa efetuar as verificações e 
revelações pertinentes. 
 
Ao tomar conhecimento da revelação efetuada pelo árbitro, a Parte deve 
informar os fatos de que deseja esclarecimentos e que no seu entender 
poderiam comprometer a imparcialidade e independência do árbitro.  
 
Por parcialidade e tendência entenda-se a situação pessoal do árbitro frente 
às partes e seus advogados ou, quanto à matéria objeto do litígio, que 
possa afetar a isenção do seu julgamento no caso concreto. 
 
O dever de revelação é contínuo durante o procedimento arbitral e 
quaisquer ocorrências ou fatos de que possam surgir ou ser descobertos 
nesse período, devem ser revelados. (CCBC, 2011) 

 

 Duas das orientações transcritas merecem maior destaque: a primeira se 

refere ao dever de o árbitro não privilegiar uma das partes em detrimento da outra 

ou de mostrar predisposição para determinados aspectos correspondentes à matéria 

objeto do litígio. A segunda se refere à definição de parcialidade e tendência, 

qualificada como a situação pessoal do árbitro frente às partes e seus advogados 

ou, quanto à matéria objeto do litígio, que possa afetar a isenção do seu julgamento 

no caso concreto. Essas duas questões são bastante sensíveis ao direito tributário. 

 Isso porque, ao nos depararmos com as questões tributárias que serão 

analisadas no processo arbitral, indagamos sobre como atuarão os árbitros cujas 

carreiras, em geral, sempre defenderam apenas o ponto de vista de um dos lados. 

Essa é uma particularidade do direito tributário. No direito privado, em regra, um 

advogado especialista em direito societário ou em responsabilidade civil atua ora 

para uma empresa, ora para outra, sem um lado polarizado ou definido. 477 

 O direito tributário, por sua vez, atua de forma distinta, pois é muito comum 

termos os advogados elaborando, durante toda a sua carreira, trabalhos e teses a 

favor dos contribuintes e advogados públicos e auditores defendendo o ponto de 

vista do Ente tributante. Há sempre, em algum grau, uma polarização, inerente à 

tradicional relação conturbada que há entre Fisco e contribuinte. 

 A prática nos mostra que dificilmente um advogado que sempre defendeu 

interesses dos contribuintes é contratado pelo Poder Público. 

                                            
477  Salvo algumas poucas situações que envolvem advogados especializados em direito de 
consumidor, no qual se verifica, em regra, advogados especializados em defender as instituições 
bancárias, empresas de telefonia e energia, operadoras de planos de saúde, e de outro lado, 
advogados especialistas em demandar contra essas empresas em favor de seus clientes. Mas essas 
causas, muito dificilmente, serão objeto de arbitragem. 
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 Na experiência prática, é rara uma situação em que ambos convergem para o 

mesmo entendimento, tal qual ocorreu no famoso caso American Virginia (AC 1657), 

em que uma entidade que congrega grandes contribuintes atuou como assistente ao 

lado e a favor da União, buscando repelir práticas anticoncorrenciais e de 

sonegação fiscal praticadas por uma outra empresa do ramo de tabaco. Tanto que 

essa situação chamou a atenção do Ministro Cézar Peluso, que assim se expressou 

no referido precedente: 

 
A incomum circunstância de entidade que congrega diversas empresas 
idôneas (ETCO) associar-se, na causa, à Fazenda Nacional, para defender 
interesses que reconhece comuns a ambas e à própria sociedade, não é 
coisa de desprezar. (BRASIL, STF, 2007, p. 288) 

 

 Pois bem, sendo instituída a arbitragem tributária no Brasil, figurarão como 

árbitros ex-conselheiros do CARF e de outros Conselhos de Contribuintes, além de 

servidores aposentados da Receita Federal e de outros órgãos de fiscalização, bem 

como advogados tributaristas e professores universitários. Todos eles irão se 

candidatar a árbitros perante as instituições credenciadas para administrar as 

arbitragens que envolvam a matéria tributária e, uma vez aprovados pelos referidos 

centros e nomeados para um caso particular, deverão cumprir com muito rigor o 

dever de revelação dos vínculos profissionais anteriores. E nesse ponto, um período 

de quarentena para os servidores públicos e advogados é necessário, de forma a 

evitar que atuem, antes de determinado prazo, para aquela parte com o qual já 

possuíram relacionamento profissional duradouro. 

 No regime português, há a previsão de um prazo de dois anos de 

impedimento à atuação como árbitros para as pessoas que ocuparam cargos na 

administração tributária ou prestaram serviços jurídicos ao sujeito passivo ou que 

tiveram vínculo com o escritório de advocacia que tenha prestado serviços jurídicos 

e de auditoria ao sujeito passivo. 478 

                                            
478  RJAT, art. 8º, 1 - Constituem casos de impedimento do exercício da função de árbitro os 
enunciados no nº 1 do artigo 44.º do Código do Procedimento Administrativo, observadas as 
necessárias adaptações, bem como os casos em que, nos dois anos anteriores ao da sua indicação 
como árbitro: 
a) A pessoa designada tenha sido dirigente, funcionário ou agente da administração tributária, 
membro de órgãos sociais, trabalhador, mandatário, auditor ou consultor do sujeito passivo que seja 
parte no processo, de entidade que se encontre com aquele em relação de domínio, tal como esta é 
definida no Código das Sociedades Comerciais, ou de pessoa ou entidade que tenha interesse 
próprio na procedência da pretensão; 
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 Por sua vez, a cláusula prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF/88, que 

veda que o magistrado, de qualquer instância retorne à advocacia e atue junto ao 

juízo que exerceu o cargo antes de três anos da sua aposentadoria ou exoneração 
479 pode ser um bom indicativo para definir o prazo de quarentena aos árbitros, 

impedindo-os de atuar em litígio em que figure uma das partes com a qual o 

profissional teve algum relacionamento profissional. 

 Outro prazo possível seria o indicado no art. 6º da Lei Brasileira de Mediação 

(Lei 13.140/2015), no sentido de que “o mediador fica impedido, pelo prazo de um 

ano, contado do término da última audiência em que atuou, de assessorar, 

representar ou patrocinar qualquer das partes”. 

 Esses são prazos possíveis para o regime estudado, mas, para a presente 

proposta do modelo de arbitragem tributária, até para conferir mais segurança e 

paridade com o sistema processual, entende-se que deve ser adotado o prazo de 03 

(três) anos, tal qual o previsto no art. 95, parágrafo único, V, da CF/88. 

 Ou seja, no modelo proposto da arbitragem tributária, a pessoa indicada 

ficaria impedida de exercer a função de árbitro nas seguintes hipóteses: (1) tenha 

sido dirigente, funcionário ou agente da administração tributária lançadora do crédito 

tributário nos três anos anteriores à sua indicação como árbitro; (2) tenha sido 

membro da diretoria ou conselho de administração, trabalhador, mandatário, 

representante, auditor, advogado ou consultor do sujeito passivo que seja parte no 

processo ou pertencente ao mesmo grupo econômico nos três anos anteriores à sua 

indicação como árbitro; (3) tenha sido empregado, colaborador, membro, associado 

ou sócio de sociedade que tenha prestado serviços jurídicos, de consultoria ou de 

auditoria ao sujeito passivo, nos três anos anteriores à sua indicação como árbitro. 
 Deve-se esclarecer que, mesmo passado o mencionado prazo impeditivo de 

quarentena, qualquer relação de vinculação profissional ou negocial pretérita entre o 

árbitro e uma das partes ou seus advogados certamente é situação que irá gerar 

dúvidas quanto à imparcialidade ou independência, motivo pelo qual fatos desse 

quilate deverão ser expressamente revelados. Isso porque a arbitragem possui uma 

particularidade: mesmo que uma situação de impedimento não exista, a pessoa 

                                                                                                                                        
b) A pessoa designada tenha sido trabalhador, colaborador, membro, associado ou sócio de entidade 
que tenha prestado serviços de auditoria, consultoria e jurisconsultoria ou advocacia ao sujeito 
passivo. 
479 “Aos juízes é vedado: exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de 
decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração”. 
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indicada como árbitro pode ser, em tese, recusada, desde que haja alguma situação 

concreta que comprometa sua imparcialidade. No RJAT (art. 8º, nº. 2), há a previsão 

de que “a pessoa designada para exercer funções de árbitro deve rejeitar a 

designação quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-

se da sua imparcialidade e independência.” 

 Até o fato de o profissional já ter sido indicado como árbitro da parte em 

outras ocasiões deve ser revelado, merecendo destaque, nesse sentido, recente 

precedente do Tribunal da Relação de Lisboa que anulou sentença arbitral porque o 

árbitro havia sido indicado pela mesma parte ou pela sociedade de advogados que a 

representa mais de cinquenta vezes nos últimos três anos, justamente por configurar 

situação que suscita sérias dúvidas sobre a imparcialidade e independência do 

referido árbitro. 480 

 Outro ponto relevante envolve os trabalhos profissionais já desenvolvidos na 

carreira do advogado, do professor ou mesmo do julgador administrativo. 

Imaginemos a situação de professores renomados que elaboram pareceres em prol 

de associações civis e sindicais ou de determinados contribuintes, com o intuito de 

serem anexados a processos administrativos e judiciais como argumentos adicionais 

para corroborar a tese por eles defendida. 

 Trata-se de prática comum, principalmente em processos que tramitam junto 

ao STF e STJ diante da repercussão geral envolvida (transcendência dos interesses 

em disputa), no qual há sempre a figura do amicus curiae. 

 Algumas indagações já surgem à mente. Primeiramente, o fato de um 

advogado elaborar um parecer sobre determinada matéria o impede ou o torna 

                                            
480 Vide processo 1361/14.0YRLSB.L1-1, relatora Maria Adelaide Domingos, acórdão de 24/03/2015: 
1. Apresenta-se como tempestivo o pedido de recusa de árbitro deduzido no prazo de 15 dias após 
conhecimento de todos os factos que fundamentam o pedido de recusa. 
2. O árbitro tem o dever de revelar todas as circunstâncias que possam suscitar fundadas dúvidas 
sobre a sua imparcialidade e independência. 
3. A omissão do dever de revelação, só por si, não implica necessariamente que haja falta de 
independência e imparcialidade do árbitro. 
4. Esses atributos têm se der aferidos perante as concretas circunstâncias do caso em apreciação. 
5. A nomeação do mesmo árbitro nos 3 anos anteriores, pela mesma sociedade de advogados, em 
processos de arbitragem necessária no âmbito de litígios abrangidos pela Lei n.º 62/2011, em cerca 
de 50 arbitragens, sendo que, em 19 delas, a nomeação provém da mesma parte e/ou suas 
associadas, e relativa à mesma substância ativa, correspondem a circunstâncias, que quer aos “olhos 
das partes”, que não as conhecia na sua totalidade e extensão, quer objetivamente, são suscetíveis 
de criarem fundadas dúvidas sobre a independência e isenção do árbitro. 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/d7f471fde47d350980257e2a004b02
6c?OpenDocument, acesso em 21 de outubro de 2016). Sobre o referido precedente, vide JUDICE; 
CALADO, 2016, p. 36-51). 
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suspeito de atuar como árbitro em um processo cujo litígio que envolva questão 

jurídica similar ou que tenha vinculação? 

 Em segundo lugar, apesar de ser obrigatória a divulgação inerente ao dever 

de revelação, uma das partes poderia recusar o perito ou impugnar sua nomeação 

em uma situação como essa? E ainda: em relação aos trabalhos profissionais 

anteriores realizados, quais deles poderiam ser qualificados como “qualquer 

interesse, direto ou indireto, em questão semelhante à que deva ser decidida” capaz 

de colocar sob suspeita o profissional indicado para o cargo de árbitro? 

 Não há como responder positiva ou negativamente a essas questões sem 

analisar o contexto fático envolvido, ou seja, dependerá do alcance e vinculação de 

identidade entre a matéria objeto do litígio e a manifestação anterior de autoria do 

profissional sobre determinada matéria. Quanto maior o alcance e vinculação de 

identidade entre a matéria objeto do litígio e a manifestação anterior de autoria do 

profissional sobre determinada matéria, maior serão as chances de existir um 

impedimento e, por consequência, razão para sua impugnação caso venha a ser 

indicado como árbitro. 

 As diretrizes (Guidelines) editadas pela Internacional Bar Association (IBA) 

estabelecem, além de orientações e explicações sobre princípios gerais de conduta 

e controle ético dos árbitros, uma listagem não taxativa de situações assim divididas: 

aquelas em que os árbitros estariam impedidos de atuar (lista vermelha); as que os 

árbitros seriam obrigados a revelar, mas não impedem, a princípio, sua escolha (lista 

laranja); e as hipóteses em que o árbitro não teria sequer de revelar (lista verde). 481 

 Entre as situações descritas na lista verde consta a de o árbitro ter publicado 

um artigo acadêmico relativo a uma matéria que tangencia o objeto da arbitragem. 

Assim consta no item 4.1.1 da referida Guideline: 

 
4.1.1. O árbitro expressara anteriormente uma opinião geral (como, por 
exemplo, em artigo publicado em revista jurídica, ou em palestra pública) a 
respeito de determinada matéria que também integra o procedimento 
arbitral (mas tal opinião não se refere especificamente ao caso objeto da 
arbitragem). (IBA, 2014, p. 25) 482 

 

                                            
481 Sobre o Guidelines da IBA vide GOUVEIA, 2014, p. 205-206. 
482 4.1.1 The arbitrator has previously expressed a legal opinion (such as in a law review article or 
public lecture) concerning an issue that also arises in the arbitration (but this opinion is not focused on 
the case). (IBA, 2014, p. 25). A versão da IBA Guidelines de 2014 não alterou, nesse item, a de 2004. 



	286 

 Essa é uma situação bem presente no cenário tributário brasileiro. 

Imaginemos, por exemplo, um caso específico de planejamento tributário que 

envolva diversas particularidades. Nessa situação, um jurista do quilate do professor 

Marco Aurélio Greco estaria impossibilitado de participar? Ou, eventualmente, uma 

questão que envolvesse um auto de infração cujo cumprimento dos requisitos 

formais seria questionável: nessa hipótese, o fato de o professor Hugo de Brito 

Machado Segundo possuir obra relevante de processo tributário o impediria de 

participar como árbitro? 

 Acredita-se que não, pois a produção doutrinária desses estudiosos apenas 

tangencia parte do tema versado no conflito, mas não enfrenta diretamente o cerne 

da questão litigiosa. 

 Por outro lado, a produção anterior do árbitro de um parecer ou trabalho 

específico sobre a matéria objeto do litígio possui outro tratamento, pois difere da 

hipótese anteriormente transcrita. Essa situação não passou despercebida pela IBA, 

que incluiu esse tipo de situação na lista laranja dos Guidelines, no qual há uma 

“enumeração não-taxativa de situações específicas que (à luz dos fatos pertinentes 

a uma determinada controvérsia) possam, aos olhos das partes, suscitar dúvidas 

justificáveis quanto à imparcialidade ou independência do árbitro” (IBA, 2014, p. 

18). 483  Surgirá, nessa situação, o dever de revelação, sendo certo que o fato 

revelado não implicará, por consequência lógica, a existência de um conflito de 

interesses, nem que o árbitro será automaticamente considerado parcial. Como 

consta nas explicações da própria IBA ao referido item: 

 
O objetivo da divulgação é informar as partes a respeito de determinada 
situação que elas desejariam examinar melhor para apurar se, 
objetivamente (sob o ponto de vista de um terceiro razoável com 
conhecimento dos fatos relevantes), existem dúvidas justificáveis quanto à 
imparcialidade ou independência do árbitro. Se a conclusão for pela 
inexistência de dúvida justificável, o árbitro poderá atuar. (2014, IBA, p. 18) 
484 

 

                                            
483 “The Orange List is a non-exhaustive list of specific situations that, depending on the facts of a 
given case, may, in the eyes of the parties, give rise to doubts as to the arbitrator’s impartiality or 
independence.” (IBA, 2014, p. 18) 
484 “The purpose of the disclosure is to inform the parties of a situation that they may wish to explore 
further in order to determine whether objectively – that is, from the point of view of a reasonable third 
person having knowledge of the relevant facts and circumstances – there are justifiable doubts as to 
the arbitrator’s impartiality or independence. If the conclusion is that there are no justifiable doubts, the 
arbitrator can act.” (IBA, 2014, p. 18) 
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 Mas o tema não é realmente simples. Isso porque a escolha dos árbitros 

pelas partes é uma das etapas mais importantes em uma arbitragem, sendo certo 

que ela não é feita sem qualquer estratégia ou de forma aleatória. É importante 

saber se o profissional que será indicado possui, entre outras qualidades, 

conhecimento da matéria objeto do litígio. Ou seja, se se tratar de imposto de renda, 

deve-se saber se o advogado, professor ou mesmo o antigo conselheiro do CARF 

atuou com esse tipo de imposto. Quem, por exemplo, não gostaria de ter um caso 

de imposto de renda julgado por um tribunal arbitral que tivesse a presença do 

ilustre advogado Ricardo Mariz de Oliveira, autor de uma das principais obras 

brasileiras sobre o citado tributo? 

 O “melhor árbitro possível”, logicamente, não será aquele que defenderá a 

posição da parte que o nomeou – essa tarefa de defesa cabe ao advogado -, mas 

aquele a quem a parte lhe depositou confiança no cumprimento de seu mister. Ao 

árbitro cabe tomar a melhor decisão possível, que será aquela tomada após a 

devida atenção e consideração aos argumentos das partes e das provas por elas 

apresentadas. Mesmo que a parte, realmente, queira indicar um árbitro que se 

alinhe ao seu entendimento, é certo que tal conduta pode lhe ser extremamente 

prejudicial.  

 O testemunho de Nuno Lousa, advogado português com expertise na área 

arbitral, atesta os malefícios de tal conduta. Segundo ele, algumas vezes alguns 

árbitros se comportavam de forma parcial como se legítima fosse garantir tal postura 

à parte que o nomeou. Essas situações embaraçosas, segundo o referido advogado, 

acabaram por prejudicar a própria parte, pois a sensação era de que “quanto mais 

partidário era um árbitro nomeado por uma parte, menor era sua capacidade de 

influência junto do presidente do tribunal arbitral” (LOUSA, 2012, p. 19), levando-o 

sempre a colocar uma dose de desconfiança nas manifestações desse árbitro. 

 Assim, Nuno Lousa assevera que a parte e/ou seus advogados devem 

escolher o árbitro que tenha, simultaneamente, certa predisposição à questão da 

parte/cliente, mas com o mínimo de aparência de tendência. Essa fórmula possui um 

ponto de equilíbrio: parte-se de uma situação de inexistência de inclinação do árbitro 

nomeado pela parte e, simultaneamente, “procura-se uma predisposição do árbitro 

nomeado para a posição defendida pela parte nomeante.” (LOUSA, 2012, p. 20).  

 E o referido autor conclui que, apesar da aparente contradição ou 

incompatibilidade, parece-lhe: 
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“(...) perfeitamente possível encontrar critérios que levem à escolha de um 
árbitro que, em função das suas características e posições defendidas, 
tenha uma predisposição para concordar com a posição do cliente que 
representamos, sem com isso ser colocada em causa a sua independência 
e imparcialidade.” (LOUSA, 2012, p. 20) 

 

 Por isso, Nuno Lousa entende que no momento de escolha do árbitro que 

será indicado pela parte é muito importante verificar se o referido profissional “já se 

pronunciou sobre o(s) tema(s) de direito a discutir no processo” (LOUSA, 2012, p. 

29). O referido autor não entende haver qualquer inconveniente na designação do 

árbitro com esta característica, desde que se parta do pressuposto de que “a pessoa 

indicada nunca teve contacto com o objecto do litígio e não se tenha sobre ele 

pronunciado.” (LOUSA, 2012, p. 29). 

 Esse entendimento é partilhado por Frederico Gonçalves Pereira (2012, p. 

167) que vê como excessivo impedir o advogado ou o consultor jurídico de aceitar a 

nomeação como árbitro pelo simples fato deste ter tido contato com parte de 

determinadas situações que tangenciam a matéria controvertida e tenha sobre elas 

se manifestado, ainda que parcialmente, no exercício da sua atividade profissional. 

Não haveria impedimento porque, por desconhecer a situação na sua totalidade, ele 

não teria condições de ter alguma predisposição relevante para decidir o caso de 

determinada forma. 

 Realmente, não se deve esperar que qualquer das partes indique alguém 

como árbitro sem realizar uma análise prévia de seu entendimento ou 

posicionamento sobre a matéria jurídica subjacente ao debate. 485  

 Como bem expressa Frederico Gonçalves Pereira (2012, p. 166), “o árbitro, 

via de regra, é escolhido pela parte e é evidente que, sob o ponto de vista 

psicológico, é claro que ninguém escolhe um árbitro para que este se pronuncie em 

sentido diferente da sua posição.” Afinal, uma má escolha pode colocar tudo a 

perder. Imagine-se a situação em que a parte e seus advogados não façam qualquer 

                                            
485 A advertência de José Miguel Júdice é pertinente: “Dêem-se as voltas que se derem, quando 
enfrentam uma arbitragem as Partes querem que seja escolhido um árbitro favorável à posição que 
defendem e o mesmo seguramente se passa com os advogados que mandataram. O que é desejado, 
no fundo, implica em alguma medida a recusa das três regras de ouro do Bom Árbitro 
(independência, imparcialidade, neutralidade), o que se levado às suas naturais consequências 
afectaria o sistema arbitral que nesses valores rigorosamente aplicados pelos árbitros se baseia 
quanto à sua credibilidade de meio de resolução de litígios.” (JÚDICE, 2009, p. 115) 
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pesquisa e depois descubram que o árbitro indicado possui entendimento totalmente 

oposto à pretensão da parte nomeante... 

 Mesmo que a parte tente induzir o árbitro, este deverá sempre ser bem 

transparente e firme na sua posição, sob pena de haver duplo prejuízo: a parte que 

indicar perder e o árbitro tendencioso ficar no ostracismo e perder sua reputação. 

Esse é o sentimento de José Miguel Júdice e Rogério Fernandes ao refletirem 

justamente sobre a arbitragem tributária portuguesa: 

 
Pelo contrário, a arbitragem vale pelo que valerem os árbitros, pois, como 
vimos, em regra, das sentenças arbitrais não há recurso e a hipotética falta 
de independência ou imparcialidade de um dos árbitros prejudica acima de 
tudo a parte que o nomeou, pois os outros dois árbitros desvalorizarão de 
imediato o que se apresente como parcial ou dependente. Este preconceito 
reflecte-se em soluções concretas no normativo legal e nos regulamentos 
de aplicação, como seja o excesso de poder atribuído ao Conselho de 
Deontologia cuja origem é geneticamente não independente, e que pode 
interferir de muitas maneiras na composição dos concretos tribunais 
arbitrais (...). (JÚDICE; FERNANDES, 2011, p. 836). 

 

 E ainda sobre o conflito entre imparcialidade e a postura do árbitro, José 

Miguel Júdice assim consignou: 

 
O tempero que permite conter esta tendência (ou tentação) reside no facto 
dos árbitros – sobretudo em países onde a arbitragem esteja desenvolvida e 
no caso de arbitragens institucionalizadas – constituírem e se integrarem 
num “mercado” onde a sua credibilidade e seriedade são valores tão 
prezados como a sua qualidade técnico-jurídica e experiência. Por isso um 
árbitro pode ser seleccionado com a esperança ou convicção de que seja 
parcial, não neutral e não independemente. Mas se o árbitro escolhido 
satisfizer essa (mais ou mesmo explícita) agenda, o resultado provável será 
exactamente o oposto do desejado, a menos que do outro lado se esteja 
perante outro árbitro com as mesmas negativas características. Um árbitro 
parcial descredibiliza-se perante o árbitro presidente, passando as suas 
posições a ser desvalorizadas por deixar de haver confiança na sua 
capacidade de contribuir para que seja dito o Direito como os factos e a lei 
determinam e não como será a vontade de cada um dos contendores. E, 
além disso, o que não é pouco, a imagem externa desse árbitro, se esta 
existir – o passam a marcar com um ferrete de inadequação que se irá 
reflectir na sua carreira profissional futura.” (JÚDICE, 2009, p. 116). 

 

 O que a doutrina e o próprio IBA acentuam é que o árbitro não poderá ter tido 

contato com o objeto do litígio ou que não tenha se pronunciado sobre o ele. Adotar 

uma concepção muito restritiva iria inibir a atuação, na arbitragem, de profissionais 

que iriam colaborar bastante com essa via e que teriam, por outro lado, uma 

característica essencial da arbitragem: o julgamento por especialistas.  
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 O fato é que a polarização que realmente existe no direito tributário terá de 

ser amenizada com o cumprimento rigoroso do dever de revelação. 

 Dessa forma, entende-se que a análise da vida profissional do indicado como 

árbitro deve ser objeto do dever de revelação. Contudo, sua análise deve ser feita 

com cuidado e parcimônia para se evitar a recusa imoderada das indicações, 

frustrando justamente uma das características da arbitragem, que é a decisão dada 

por especialistas. 

 

6.5.3 A publicidade e a fundamentação das sentenças arbitrais 
 

 A publicidade das decisões arbitrais é outra condição necessária para garantir 

a confiança desejável na arbitragem tributária, pois irá permitir o devido controle 

pelas partes e por todos os interessados, bem como permitir o posterior exercício do 

juízo crítico necessário para se buscar não só o contínuo aprimoramento como a 

evolução do direito. Além disso, a publicidade das decisões permitirá verificar qual a 

posição dos árbitros daquele centro de arbitragem institucional sobre determinada 

matéria e saber, inclusive, quais são os argumentos que estão sendo utilizados para 

a solução dos conflitos. 486 

 José Miguel Júdice (2015, p. 302) reconhece uma tendência de as legislações 

permitirem maior transparência nas arbitragens envolvendo os Estados e um viés 

favorável ao sigilo nas arbitragens comerciais. Tal cenário é facilmente 

compreensível, pois enquanto as últimas envolvem apenas partes privadas, as 

primeiras possuem a presença de uma parte estatal que permitirá sempre a 

participação e controle ex post de outros órgãos administrativos ou mesmo de 

entidades e membros que representam a sociedade. 

 Logicamente, o árbitro e a instituição de arbitragem estariam obrigados a 

resguardar o sigilo fiscal. Esses dados não podem ser divulgados, salvo autorização 

                                            
486 Nesse sentido, merecem destaque as palavras de Manuel Fernando dos Santos Serra: “Uma 
fiabilidade que deverá ser, de resto, submetida ao escrutínio da comunidade fiscal alargada, nela 
incluídos os contribuintes, sendo este escrutínio possibilitado pela publicidade – isto é, pela 
publicação célere e de fácil acesso online das decisões arbitrais. Noutras palavras, a sentença arbitral 
tem de ser pública, clara e persuasiva, mostrando-se inequivocamente apta a salvaguardar os direitos 
e interesses das partes, sejam eles os direitos ou interesses privados injustamente lesados pela 
máquina fiscal, seja ele o interesse público, que à administração tributária compete primeiramente 
prosseguir, dentro e fora do processo arbitral, mas que o próprio tribunal arbitral não pode deixar de 
ter em linha de conta, quando nele todos os contribuintes são afinal contra-interessados.” (SERRA, 
2016, p. 42). 
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judicial. O que deve ser objeto de publicidade é a decisão arbitral com a 

argumentação e fundamentação posta, tal qual existe na disponibilização virtual dos 

acórdãos dos tribunais judiciais e dos Conselhos de Contribuintes. Os tribunais 

judiciais vêm investindo nisso e a arbitragem não poderá ficar para trás. O fácil 

acesso a essas decisões é essencial como fonte de pesquisa e estudos para que as 

partes tenham conhecimento do conteúdo das decisões, bem como da forma que as 

decisões estão sendo tomadas. A prática tributária decorrente das decisões não 

pode ser desprezada. Ao contrário, constituem um componente muito importante 

para se saber qual o real direito tributário em vigor. 

 A alteração na lei de arbitragem que ocorreu em 2015 trouxe justamente a 

positivação desse dever. Pelo § 3º do art. 1º da Lei 9.307/96, a arbitragem que 

envolva a administração pública respeitará o princípio da publicidade. Sobre o 

eventual conflito entre a confidencialidade (característica marcante da arbitragem) e 

a devida publicidade quando uma das partes é o Poder Público, José Miguel Júdice 

entende que a reflexão que se deve fazer levará em conta a ratio legis da norma, 

que será de “não prejudicar, antes acentuar, a defesa do interesse público, evitando 

situações que mantidas secretas teriam como resultado prejuízos e suspeições.” 

(JÚDICE, 2015, p. 307). E cremos que a interpretação mais adequada que auxilie na 

defesa do interesse público é justamente aquela que permita a publicação e 

disponibilidade integral das decisões, tal qual ocorre com as decisões judiciais. 

 Por sua vez, saber os fundamentos pelos quais determina pretensão foi 

acolhida ou rejeitada é essencial para que as partes se sintam coautoras da decisão. 
487  Não é por outro motivo que o novo Código de Processo Civil trouxe 

expressamente a fundamentação das decisões judiciais como uma importante 

diretriz 488, justamente para tentar mudar uma prática do Poder Judiciário brasileiro 

                                            
487 Manuel Fernando dos Santos Serra também é incisivo nessa questão: “O que neste contexto 
significa, muito em concreto, que as decisões arbitrais devem ser expressa e suficientemente 
fundamentadas, bem como dar provas inequívocas de uma aplicação correcta, objectiva e igualitária 
das leis tributárias, sem concessões a influências indevidas ou a arranjos oportunistas. Decisões 
tomadas pelo direito constituído estrito, e que, apesar de decorrerem de um processo menos formal e 
mais célere do que o seguido nos tribunais do Estado, têm de se mostrar igualmente fiáveis.” 
(SERRA, 2015, p. 1) 
488 Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade. 
Art. 489, § 1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, 
sentença ou acórdão, que: 
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com 
a causa ou a questão decidida; 
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489 de julgar as causas sem analisar, pontualmente, todos os argumentos das partes, 

aduzindo genérica e laconicamente que o juiz não é obrigado a analisar todos os 

argumentos da parte quando já tenha encontrado fundamentação suficiente para 

dirimir a controvérsia. 490 

 Por isso, no modelo proposto, as sentenças arbitrais deverão ser 

disponibilizadas na sua integralidade no site da instituição ou centro que administre 

os procedimentos arbitrais tão logo as partes interessadas sejam dela notificadas. 

Entende-se que não é necessário retirar os dados como nome das partes, valores e 

dados relativos às particularidades dos casos, pois não há motivos para sua 

confidencialidade. Aliás, não há qualquer supressão de dados e informações nas 

decisões publicadas no CARF, nos Conselhos de Contribuintes em geral, bem como 

nas decisões judiciais que tratam de processos judiciais, em qualquer instância do 

Poder Judiciário.  

 E ressalta-se a importância em ter-se acesso facilitado a tais decisões não só 

como forma de controlar a atuação dos envolvidos (árbitros, centros de arbitragem e 

partes), como também para possibilitar o debate mais aprofundado da matéria, de 

forma a influenciar positivamente na construção do direito tributário brasileiro. 

 

6.6 Dos atos passíveis de apreciação e julgamento na arbitragem tributária 
 

                                                                                                                                        
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no 
caso; 
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a 
conclusão adotada pelo julgador; 
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da 
ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as 
premissas fáticas que fundamentam a conclusão. 
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em 
conformidade com o princípio da boa-fé. 
489 Sobre a questão da fundamentação das decisões no novo CPC e a busca pela superação do 
modelo anterior de mera motivação e livre convencimento do juiz, vide THEODORO JÚNIOR; 
NUNES; PEDRON; BAHIA, 2015, p. 261-282. 
490 A título de exemplo da referida prática tão criticada pela doutrina: "O juiz não fica obrigado a 
manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por 
elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente 
para fundamentar a decisão" (AgRg no AREsp 552.065/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
julgado em 16/9/2014, DJe de 23/9/2014) 
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 Tema importante a ser delimitado é o que pode ser apreciado e julgado por 

meio da arbitragem tributária. Obviamente, nem todas os conflitos de natureza 

tributária e fiscal devem ser submetidos à arbitragem. Há questões mais adequadas 

para serem tratadas nessa via. Quatro pontos são importantes de serem definidos: 

tipos de demanda, competência dos árbitros, eventuais limites de valor para fins de 

cabimento da arbitragem e possibilidade ou não de julgamento com base na 

equidade. 

 Antes de propor o modelo brasileiro, é importante verificar como o regime 

português foi moldado para, então, podermos apresentar um juízo crítico mais 

assertivo. 

 

6.6.1 O modelo português do RJAT: controle de legalidade de atos concretos 
da Administração Tributária. 
 

 Segundo consta no ponto 2 do art. 124º da Lei 3-B/2010, a arbitragem 

tributária portuguesa “deve constituir um meio processual alternativo ao processo de 

impugnação judicial e à acção para o reconhecimento de um direito ou interesse 

legítimo em matéria tributária”. Há, portanto, efetivo controle de legalidade 491 dos 

atos administrativos de caráter tributário. Nele havia a previsão de que o cabimento 

da arbitragem poderia alcançar os seguintes atos: 

 
4 - O âmbito da autorização prevista no presente artigo compreende, 
nomeadamente, as seguintes matérias: 
 
a) A delimitação do objecto do processo arbitral tributário, nele podendo 
incluir-se os actos de liquidação de tributos, incluindo os de autoliquidação, 
de retenção na fonte e os pagamentos por conta, de fixação da matéria 
tributável, quando não dêem lugar a liquidação, de indeferimento total ou 
parcial de reclamações graciosas ou de pedidos de revisão de actos 
tributários, os actos administrativos que comportem a apreciação da 
legalidade de actos de liquidação, os actos de fixação de valores 
patrimoniais e os direitos ou interesses legítimos em matéria tributária; 

                                            
491  O Prof. José Casalta Nabais, apesar de reconhecer que não há óbice à instituição de um 
procedimento arbitral para tratar da matéria fiscal, entende que essa via não deve ser usada como 
meio de controle de legalidade. Segundo ele, “o que é preciso, para se poder recorrer à arbitragem 
num tal domínio, é que a solução do litígio não disponha de uma solução inteiramente ditada pela lei, 
seja porque de todo esta a não prescreve, seja porque o litígio respeita a aspectos que não dispõem 
de uma solução estritamente vinculada. Pois, caso se verifique uma solução inteiramente contida e 
determinada na lei, admitir que um litígio, que tenha essa solução, possa ser dirimido pela via arbitral, 
significaria abrir a porta à possibilidade de substituição da solução legal por uma solução arbitral. O 
que, atenta a divisão e a interdependência de poderes recortadas na Constituição, parece de todo 
inadmissível.” (NABAIS, 2015, p. 23). 
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 O âmbito de cabimento foi delegado pelo legislador ao Executivo, sendo certo 

que o modelo inicial proposto não possui um alcance muito amplo. Ela se limita, em 

grande parte, à impugnação de lançamentos de ofício que envolvem os principais 

tributos. O Decreto-lei nº 10/2011 definiu a competência dos tribunais arbitrais no 

seu art. 2º: 

 
1 - A competência dos tribunais arbitrais compreende a apreciação das 
seguintes pretensões: 
a) A declaração de ilegalidade de actos de liquidação de tributos, de 
autoliquidação, de retenção na fonte e de pagamento por conta; 
b) A declaração de ilegalidade de actos de fixação da matéria tributável 
quando não dê origem à liquidação de qualquer tributo, de actos de 
determinação da matéria colectável e de actos de fixação de valores 
patrimoniais; (Alterada pelo artigo 160.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro, em vigência desde 1 de janeiro de 2012) 

 

 Como consigna Carla Castelo Trindade (2015, p. 59), quanto ao item “a” 

acima transcrito, há, uma equivalência entre o âmbito material da arbitragem com o 

que é passível de impugnação judicial no regime processual tributário português 492, 

conforme previsto no art. 97º, nº 1, alínea “a”, do CPPT. 493 Conforme a citada autora 

menciona, há uma “zona de coincidência entre o impugnável e o arbitrável.” 

 Interessante que o art. 95º da LGT estabelece o direito de qualquer 

interessado de impugnar ou recorrer de todo o ato lesivo dos seus direitos e 

interesses legalmente protegidos, compreendendo como atos lesivos, dentre outros, 

a “liquidação de tributos, considerando-se também como tal para efeitos da presente 

lei os actos de autoliquidação, retenção na fonte e pagamento por conta”.  

 Ou seja, há uma equivalência para fins de proteção do sujeito passivo, de 

forma que esses atos também poderão ser apreciados na arbitragem tributária. 

 Liquidação de tributos, no regime tributário português, importa em quantificar 

a obrigação tributária em concreto. Como ensina a professora Suzana Tavares 

(2013, p. 13), por liquidação entende-se a “operação matemática que consiste na 

aplicação da taxa [alíquota] à matéria colectável para obter a colecta.” Por sua vez, 

“matéria colectável” corresponde ao “valor sujeito à tributação” (TAVARES, 2013, p. 

                                            
492 Segundo Joaquim Freitas da Rocha (2014, p. 292), “pode dizer-se que o processo de impugnação 
judicial é um meio processual, exclusivo da jurisdição tributária, que tem por objectivo a anulação total 
ou parcial de actos tributários.” Trata-se de uma ação autônoma, cujo objeto é o ato de liquidação. 
493 Art. 97º. 1 - O processo judicial tributário compreende: a) A impugnação da liquidação dos tributos, 
incluindo os parafiscais e os actos de autoliquidação, retenção na fonte e pagamento por conta; 
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13), ou seja, à base de cálculo. E “colecta” significa o “montante de imposto apurado 

depois da liquidação” (TAVARES, 2013, p. 13), o que, no direito brasileiro, 

corresponderia ao valor do crédito tributário. Esse procedimento da liquidação é bem 

sintetizado por Suzana Tavares: 

 
O procedimento de liquidação é o procedimento principal no qual se visa 
proceder ao apuramento (tornar certa e líquida) da obrigação do imposto. A 
regra é a avaliação directa da matéria colectável (art. 81º LGT) segundo as 
normas de cada tributo, ou seja, visa-se a determinação do valor real dos 
rendimentos ou bens sujeitos a tributação, razão pela qual a avaliação dos 
rendimentos ou valores sujeitos a tributação se fundamenta em critérios 
objectivos (art. 84º/1 LGT). 
Os procedimentos de liquidação, conforme o imposto a que respeitam, 
caracterizam-se por um conjunto sucessivo de operações que culmina com 
a determinação do valor do imposto a pagar, consubstanciando o acto 
tributário. O procedimento inicia-se nos prazos e com os fundamentos 
previstos na lei, por iniciativa dos interessados ou da administração 
tributária (art. 69º LGT), e o procedimento de liquidação instaura-se com as 
declarações dos contribuintes ou, na falta ou vícios destas, com base em 
todos os elementos de que disponha ou venha a obter a entidade 
competente (art. 59, CPPT). (TAVARES, 2013, p. 178-179) 

 

 Esse entendimento é seguido por Diogo Leite Campos, Benjamim Silva 

Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, em comentários à Lei Geral Tributária: 

 
A liquidação do imposto consiste no acto ou nas realidades necessários para 
a comprovação e valoração dos diversos elementos constitutivos da dívida 
tributária, com a consequente aplicação do tipo legal e, portanto, a concreta 
determinação quantitativa da dívida do contribuinte. (...) 
A liquidação, como qualquer acto tributário, sendo um acto definidor da 
posição da Administração tributária perante os particulares, não constitui a 
obrigação. Torna-a certa e exigível. O artigo 77º, nº 6 da Lei Geral Tributária 
apoia este ponto de vista ao determinar que a eficácia da decisão depende 
da notificação. Ou seja: a liquidação do imposto vem só definir ou, se 
quisermos, tornar certa e exigível, a obrigação tributária que já existia. 
(CAMPOS; RODRIGUES; SOUSA, 2012, p. 295) 

 

 Nota-se, portanto, que a liquidação, em sentido estrito, está compreendido no 

procedimento de lançamento 494 previsto no art. 142 do CTN. 495 

 Autoliquidação, por sua vez, amolda-se ao conceito do lançamento de 

homologação (ou autolançamento) previsto no art. 150 do CTN 496 , no qual o 

                                            
494 Sobre liquidação estrito sensu e lato sensu, vide TRINDADE, 2015, p. 60, em especial nota 61, em 
que anota lição do professor Casalta Nabais. 
495 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo 
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato 
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo 
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. 
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contribuinte apura, recolhe e informa o tributo devido sem a existência de qualquer 

ato prévio praticado pelo Fisco, o que alcança, no Brasil e em Portugal, a grande 

maioria dos tributos. (TRINDADE, 2015, p. 60-62). 

 Pagamento por conta 497 é outro termo usado pelo ato normativo em destaque 

e ele significa o recolhimento antecipado efetuado pelo sujeito passivo “no período 

de formação do facto tributário.” (TAVARES, 2013, p. 13). Algo similar às 

antecipações ou pagamentos de estimativas existentes no imposto de renda 

brasileiro. 

 Por fim, retenção na fonte, em Portugal 498, possui semelhante significado no 

Brasil: recolhimento feito por terceiro em razão de fato gerador praticado por outro, o 

contribuinte. Tal obrigação decorre da lei e pode alcançar situações que envolvem a 

substituição tributária. 499 

 Por sua vez, a Portaria de vinculação dos Ministérios das Finanças e da 

Administração Pública e da Justiça (Portaria nº 112-A/2011) limitou um pouco os 

tipos de conflitos, bem como estabeleceu um valor limite (teto) para que determinado 

conflito pudesse ser submetido à arbitragem. 

 Consta na referida portaria de vinculação que poderão ser objeto de 

procedimento arbitral apenas os conflitos envolvendo “impostos” administrados 500 

pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 501, não alcançando outros “tributos”, tal 

como constava na Lei 3-B/2010. Ou seja, estão de fora eventuais conflitos relativos 

a taxas e contribuições. 

                                                                                                                                        
496 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua 
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, 
opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa. 
497 Segundo o art. 33 da LGT, “as entregas pecuniárias antecipadas que sejam efectuadas pelos 
sujeitos passivos no período de formação do facto tributário constituem pagamento por conta do 
imposto devido a final.” Vide também CAMPOS; RODRIGUES; SOUSA, 2012, p. 276-277. 
498  De acordo com o art. 34 da LGT, “as entregas pecuniárias efectuadas por dedução nos 
rendimentos pagos ou postos à disposição do titular pelo substituto tributário constituem retenção na 
fonte.” Vide também CAMPOS; RODRIGUES; SOUSA, 2012, p. 278-279. 
499 Sobre os conceitos utilizados no RJAT para definir a competência do tribunal arbitral, vide também 
TRINDADE, 2015, p. 59-66. 
500 Carla Castelo Trindade (2015, p. 80), citando o professor Casalta Nabais, “a administração ou 
gestão dos impostos diz respeito ao seu lançamento, à sua liquidação e à respectiva cobrança.” 
501 A AT sucedeu, em razão de organização interna promovida pelo Decreto-Lei nº 118/2011, a 
Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) e a Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais 
sobre o Consumo (DGAIEC), órgãos originalmente indicados na Portaria de vinculação nº 112-
A/2011. Vide TRINDADE, 2015, p. 77. 
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 Também estão de fora da arbitragem impostos vinculados às regiões 

autônomas das Ilhas de Madeira e Açores 502, bem como litígios que envolvam 

matéria aduaneira e outros que envolvam avaliação de base tributária e do valor do 

imposto por meio de métodos indiretos, algo similar, no direito brasileiro, à apuração 

da base de cálculo por meio de presunções legais ou método de arbitramento (art. 

148 do CTN). 503 

 Há crítica quanto a essa última vedação, 504  especialmente porque a 

arbitragem seria o campo ideal para tratar de litígios complexos ou cujo objeto esteja 

centrado na divergência da matéria fática utilizada pelo Fisco para a apuração do 

imposto 505 , nos quais a participação, colaboração e a proximidade tanto do 

contribuinte como do julgador, presentes no procedimento arbitral, podem auxiliar na 

depuração do correto valor do crédito tributário e afastar, assim, provas indiciárias 

autoritariamente impostas bem como o procedimento de arbitramento, sabidamente 

um meio que o Fisco lança mão quando o contribuinte não possui documentação e 

escrituração fiscal e contábil regular. 506 

 Estão ainda excluídos atos que estejam vinculados a benefícios fiscais, 

particularmente os que importem em não reconhecimento, suspensão ou revogação, 

exclusão esta criticada por José Casalta Nabais, pois ele não vê motivos para tanto. 

                                            
502 Vide TRINDADE, 2015, p. 81-86. 
503 Como exemplo no direito brasileiro, podemos lembrar a situação do lucro arbitrado, prevista no art. 
87 da Lei 8.981/95, que prevê que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando: I o contribuinte, 
obrigado à tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis comerciais 
e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; II - a 
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraude ou contiver 
vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para vários fins. 
504 Conferir crítica a essa vedação em MORAIS, 2012, p. 388-391. 
505 Conferir Casalta Nabais, 2015, p. 23: “Significa isto que a arbitragem apenas poderá ser admitida 
relativamente a matérias nas quais a Administração Tributária goze de uma margem de livre decisão 
em qualquer das modalidades que esta conhece. Uma realidade que, como é sabido, tem múltiplas e 
diversificadas manifestações também no direito fiscal, com destaque para aqueles domínios de 
evidente complexidade técnica, em que o legislador se encontra verdadeiramente impossibilitado de 
estabelecer soluções inteiramente recortadas na lei e, por conseguinte, estritamente vinculadas. Por 
isso, domínios tais como os dos preços de transferência, da aplicação da cláusula geral anti-abuso e 
de outras normas dirigidas à prevenção da evasão e fraude fiscais, da avaliação da matéria tributável 
por métodos indirectos e da fixação de valores patrimoniais, encontram-se certamente entre os que 
podem ser candidatos elegíveis para a arbitragem tributária.” 
506 Art. 148, CTN: Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o 
preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo 
regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou 
pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, 
administrativa ou judicial. 



	298 

507 De resto, a arbitragem também não alcança processos em execução fiscal, atos 

de natureza cautelar. 508  Há discussões sobre o cabimento de pretensões 

condenatórias, sendo certo que Carla Castelo Trindade indica decisões arbitrais 

determinando o reembolso da quantia paga, o pagamento de juros indenizatórios ou 

condenação de indenização por garantia indevida. 509 

 Além disso, o valor máximo para se admitir a arbitragem é de 10.000.000 € 

(dez milhões de euros). Enfim, a Portaria restringiu o âmbito material da arbitragem 

tributária 510 e retirou da competência do CAAD alguns tipos de conflitos que o RJAT 

permite a princípio, criando exceções definidas no seu art. 2º: 

 
Os serviços e organismos referidos no artigo anterior vinculam-se à 
jurisdição dos tribunais arbitrais que funcionam no CAAD que tenham por 
objecto a apreciação das pretensões relativas a impostos cuja 
administração lhes esteja cometida referidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Decreto -Lei n.º 10/2011, de 20 de Janeiro, com excepção das seguintes: 
a) Pretensões relativas à declaração de ilegalidade de actos de 
autoliquidação, de retenção na fonte e de pagamento pagamento por conta 
que não tenham sido precedidos de recurso à via administrativa nos termos 
dos artigos 131.º a 133.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário; 
b) Pretensões relativas a actos de determinação da matéria colectável e 
actos de determinação da matéria tributável, ambos por métodos indirectos, 
incluindo a decisão do procedimento de revisão; 
c) Pretensões relativas a direitos aduaneiros sobre a importação e demais 
impostos indirectos que incidam sobre mercadorias sujeitas a direitos de 
importação; e 
d) Pretensões relativas à classificação pautal, origem e valor aduaneiro das 
mercadorias e a contingentes pautais, ou cuja resolução dependa de 
análise laboratorial ou de diligências a efectuar por outro Estado membro no 
âmbito da cooperação administrativa em matéria aduaneira. 
 
Art. 3º. 1 — A vinculação dos serviços e organismos referidos no artigo 1.º 
está limitada a litígios de valor não superior a € 10 000 000. 

 

 Quanto ao item “b” do art. 2º do RJAT, o âmbito material da arbitragem 

tributária também alcança os seguintes atos: (1) a declaração de ilegalidade de atos 

de fixação da matéria tributável quando não dê origem à liquidação de qualquer 

tributo; (2) de atos de determinação da matéria coletável; e (3) de atos de fixação de 

valores patrimoniais. 
                                            
507 “Mas, vistas as coisas de outro ângulo, o objecto da arbitragem tributária, como ele está recortado 
no nº 1 do art. 2º do Decreto-Lei nº 10/2011, apresenta-se, de algum modo, demasiado restrito. Com 
efeito, não vemos motivo fundado para a não inclusão nos lígios que podem ser submetidos à 
arbitragem os respeitantes a actos administrativos relativos a questões tributárias, bem como os que 
ocorram no domínio dos contratos fiscais.” (NABAIS, 2015, p. 32) 
508 Vide ROCHA, 2014, p. 441. 
509 Vide TRINDADE, 2015, p. 120-122 e art. 43 da LGT. 
510 Vide TRINDADE, 2015, p. 58. 
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 A primeira hipótese representa, segundo Carla Castelo Trindade (2015, p. 

103), uma novidade no sistema de impugnações, pois permite a discussão 

autônoma de atos preparatórios qualificados como “relatórios de inspeção” emitidos 

pela fiscalização. Nessa situação, os atos afetam a determinação da base de cálculo 

do imposto (matéria coletável) mas não geram, ao menos nesse momento, o 

lançamento de crédito tributário. 

 A segunda hipótese pode parecer com a primeira. A determinação da matéria 

coletável se assemelha bastante à fixação da matéria tributável, contudo, como bem 

reconhece Carla Castelo Trindade (2015, p. 107-108), há diferença entre esses 

conceitos na legislação do imposto de renda da pessoa jurídica (IRC em Portugal). 

Segundo a autora, “por um lado, matéria tributável em IRC será o lucro tributável, e, 

por outro lado, matéria colectável é, grosso modo, igual ao lucro tributável deduzido 

de prejuízos fiscais e de benefícios fiscais.” (TRINDADE, 2015, p. 107). 

 É possível vislumbrar semelhança com o direito brasileiro, sendo referência a 

apuração do lucro real, que exige ajustes, exclusões e adições, até se determinar a 

base de cálculo do IRPJ. E após a apuração do valor do tributo, este ainda poderá 

ser reduzido em razão da aplicação de benefícios ou outras regras de diminuição do 

montante final a ser recolhido. 

 Por fim, atos de fixação de valores patrimoniais (avaliação) também poderão 

ser objeto de impugnação judicial 511, motivo pelo qual também aqui se constata a 

existência de uma equivalência entre a arbitragem e o processo judicial. Cumpre 

lembrar que o art. 54º da LGT prevê que o procedimento tributário compreende toda 

a sucessão de atos dirigidas à declaração de direitos tributários, dentre os quais se 

inclui a avaliação direta ou indireta de rendimentos ou valores patrimoniais. 512  

 Cumpre dizer que a Portaria de vinculação não permite submeter à 

arbitragem pretensões decorrentes de atos de determinação de base de cálculo e do 

valor do imposto a pagar (matéria tributária e matéria coletável) quando decorrentes 

de avaliação indireta, ou seja, aquela que “visa a determinação do valor dos 

rendimentos ou bens tributáveis a partir de indícios, presunções ou outros elementos 
                                            
511 Art. 97, nº 1, f), do CPPT: 1 - O processo judicial tributário compreende: (...) A impugnação dos 
actos de fixação de valores patrimoniais. 
512 Vide LGT. Art. 81º, 1 - A matéria tributável é avaliada ou calculada directamente segundo os 
critérios próprios de cada tributo, só podendo a administração tributária proceder a avaliação indirecta 
nos casos e condições expressamente previstos na lei. Vide também ROCHA, 2014, p. 192-211. 
Art. 83º, 1 - A avaliação directa visa a determinação do valor real dos rendimentos ou bens sujeitos a 
tributação. 2 - A avaliação indirecta visa a determinação do valor dos rendimentos ou bens tributáveis 
a partir de indícios, presunções ou outros elementos de que a administração tributária disponha. 
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de que a administração tributária disponha.” (Art. 83º, 2, LGT) 513 Essa proibição é 

bastante controvertida, como anota Carla Castelo Trindade (2015, p. 110-112) 514, 

pois ela entende que  

 Para concluir, é importante dizer que o nº 2 do art. 2º do RJAT, observando o 

item “c” do art. 124º da Lei 3-B/2010, dispõe que os tribunais arbitrais tributários 

decidem apenas com base no direito constituído, sendo vedado o recurso à 

equidade. Consta ainda no preâmbulo do RJAT que “a instituição da arbitragem não 

significa uma desjuridificação do processo tributário, na medida em que é vedado o 

recurso à equidade, devendo os árbitros julgar de acordo com o direito constituído.” 

Realmente, como bem consigna Joaquim Freitas da Rocha: 

 
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) 

 

 Não é possível, portanto, a criação, pelo tribunal arbitral, de uma solução com 

base em acordo de vontades. 

 A vedação à utilização da equidade reforça a validade da arbitragem 

tributária, afastando qualquer argumentação pautada no princípio da 

indisponibilidade do crédito tributário. Ao contrário, o estabelecimento da regra de 

que o julgamento será feito com base no direito apenas reforça o mencionado 

princípio. 515 

 Enfim, para a síntese necessária para o presente trabalho, pode-se dizer que, 

no regime português em vigor, o sujeito passivo poderá lançar mão da arbitragem 

para questionar, pelos motivos mais variados 516, a legalidade dos atos concretos de 

lançamento praticados pela administração tributária que importem na cobrança de 

um imposto, respeitado o limite máximo de dez milhões de euros, sendo certo que a 

                                            
513 Vide também art. 87º da LGT. 
514 Apesar da autora indicar decisões arbitrais em sentido contrário, para Carla Castelo Trindade 
(2015, p. 112), “o acto administrativo – definitivo – de liquidação é arbitrável – com as limitações 
acima expostas em todo este comentário – independemente de resultar da fixação directa ou 
indirecta da matéria colectável.” 
515 Conferir TRINDADE, 2015, p. 126-129. 
516 Como, por exemplo: inocorrência do fato gerador, ausência de responsabilidade tributária, errônea 
qualificação feita pelo Fisco, equivocada apuração da base de cálculo e/ou do valor do imposto, 
precedida de processo de revisão fiscal, vício formal ou material do ato administrativo de lançamento. 
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decisão proferida irá efetuar um juízo de legalidade do ato proferido pela Autoridade 

Tributária (AT) – julgamento com base no direito constituído – e não de 

conveniência, oportunidade ou por equidade. 

 

6.6.2 A arbitragem tributária no Brasil: pleitos e pretensões possíveis para o 
modelo proposto 
 

 Muitas são as questões que esse ponto envolve, merecendo uma análise 

pontual de cada uma para a melhor compreensão e alcance do que se propõe. 

 

6.6.2.1. Controle de legalidade e vedação ao uso da equidade 

 

 Segundo Selma Lemes (2007, p. 189, nota 1), decisão por equidade se refere 

“à equidade substitutiva”, não se confundindo “com decisão com equidade, que é 

toda decisão que pretende estar de acordo com o direito, enquanto ideal máximo de 

justiça”. Assim, a sentença arbitral por equidade é  

 
“(...) entendida como aquela em que as partes autorizam os árbitros a julgar 
de acordo com a prudência e a consciência, alcançando o justo e equânime, 
pautando-se nos princípios morais básicos de convivência social, afastando 
ou temperando as regras do direito estrito.” (LEMES, 2007, p. 189-190) 
(...) 
Ao autorizar que o árbitro julgue por equidade, as partes esperam mais do 
que simples subsunção do fato à norma. Desejam que a sentença seja justa 
e equilibrada e, para isso, o árbitro estará liberado do direito estrito. 
(LEMES, 2007, p. 227). 

 

 Em outra passagem, Selma Lemes (2007, p. 203) aduz que a sentença 

arbitral por equidade substitutiva, também denominada em outras legislações 

estrangeiras de “ex aequo et bono”, 517 “amiable compositeur”, “árbitro arbitrador”, 

“árbitro em consciência”, significa “que o árbitro ou tribunal arbitral poderá decidir 

não vinculado ao direito estrito.” Dessa forma, o árbitro, para proferir a decisão que 

considere a mais justa, irá decidir segundo a “prudência e a consciência, alcançando 

o justo e equânime, pautando-se nos princípios morais básicos da convivência 

social, afastando ou temperando as regras do direito estrito.” (LEMES, 2007, p. 203). 

                                            
517 Segundo LEMES, 2007, p. 203, “designação latina que significa segundo o que é equitativo e 
bom.” 
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 A autora esclarece, por fim, que a equidade se limita às questões de mérito, 

não alcançando as regras de procedimento, de validade da convenção arbitral e 

sobre a competência dos árbitros. (LEMES, 2007, p. 203). 

 Sabe-se que o direito tributário não permite a utilização da equidade de forma 

a resultar a dispensa do pagamento de tributo devido (art. 108, § 2º, CTN). Isso quer 

dizer que é vedado ao intérprete, por algum senso de justiça, prudência ou bom 

senso, por melhor intencionado esteja, deixar de exigir tributo previsto em lei. E da 

mesma forma, o árbitro não poderá, diante de uma situação em que incide 

determinada norma jurídica tributária, criar outra de exceção por considerar a 

primeira injusta ou rigorosa para o caso concreto. 518 

 A vedação da arbitragem por equidade, contudo, não impede a aplicação, ao 

caso concreto, da norma jurídica extraída do art. 112 do CTN, que permite a 

aplicação do princípio in dubio pro reo no que se refere à matéria de direito tributário 

sancionatório. 

 Além disso, a não aplicação de uma determinada penalidade ao caso 

concreto não importa em declaração “disfarçada” de inconstitucionalidade 519, mas, 

sim, a aplicação de uma regra específica e especial frente ao caso concreto (criação 

da norma jurídica individual). 520  

 Ensina Sacha Calmon Navarro Coêlho (2004, p. 690) que o art. 112 do CTN 

se dirige, primeiramente, aos órgãos julgadores administrativos, depois para os 

juízes. Esse dispositivo “relativiza a objetividade do ilícito fiscal, que dispensa para a 

sua caracterização a pesquisa do elemento subjetivo.” Havendo dúvida ou imperfeita 

caracterização da ilicitude, haverá vantagem para o contribuinte, de forma que a 

decisão deverá ser em seu favor. 

 Enfim, considerações sobre o elemento subjetivo do ilícito, bem como das 

circunstâncias e efeitos do ato ilícito não equivalem a aplicar a equidade vedada na 

                                            
518 Vide FERRAZ, GODOI, SPAGNOL, 2014, p. 331, 
519 A possibilidade ou não do árbitro afastar uma lei por vício de inconstitucionalidade será tratado 
mais a frente, em tópico específico. 
520 O acórdão recorrido afastou a aplicação da multa moratória, na medida em que foi reconhecida a 
instabilidade da jurisprudência (...). Esse afastamento foi justificado com singelo apelo à segurança 
jurídica. Em relação às multas, a aplicação da segurança jurídica pode decorrer diretamente tanto da 
Constituição como do Código Tributário Nacional (CTN) (art. 112). A proteção conferida pelo CTN não 
é absorvida pelo princípio constitucional, de modo a tornar ocioso o art. 112 do CTN. Os parâmetros 
de controle se somam, de forma que o acolhimento de qualquer deles pelo Judiciário é suficiente em 
si para justificar a conclusão pela inaplicabilidade da punição, no caso concreto. Portanto, como não 
houve declaração oculta de inconstitucionalidade, o art. 97 da Constituição era inaplicável. (RE 
601.088 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 4-10-2011, 2ª T, DJE de 21-10-2011). 
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arbitragem para resolver um conflito, mas apenas observar uma norma jurídica que 

indica uma diretriz interpretativa favorável ao sujeito passivo em matéria 

sancionatória. Afinal, se os julgadores integrantes dos Conselhos de Contribuintes e 

os Juízes togados, ao exercerem funções jurisdicionais, podem aplicar o art. 112 do 

CTN, não há motivos para excluir a sua aplicação dos árbitros. 

 

6.6.2.2 A impugnação aos lançamentos de ofício 

 

 Acredita-se que a arbitragem tributária no Brasil, ao menos no início, deve ter 

por objeto a discussão envolvendo lançamentos de ofício. Ou seja, a arbitragem 

deve envolver a discussão de créditos tributários devidamente formalizados 

(“constituídos”, nos termos do art. 142 do CTN), mesmo que seja apenas de 

aplicação de multa isolada. Em síntese, ela irá ter a mesma finalidade e objeto da 

ação anulatória de débito fiscal ou ação anulatória em matéria tributária 521, assim 

conceituada por Hugo de Brito Machado Segundo: 

 
A chamada “ação anulatória”, tão referida na jurisprudência e nos 
compêndios de Direito e Processo Tributários, nada mais é que uma ação 
de conhecimento, de rito ordinário, movida com o propósito de se obter uma 
tutela jurisdicional que implique o desfazimento do ato administrativo de 
lançamento por conta de nulidade nele verificada. Essa nulidade pode dizer 
respeito a questões substanciais (inexistência da obrigação tributária), ou 
formais (incompetência da autoridade lançadora, vícios no procedimento ou 
no processo administrativo etc.), e sua demonstração pode envolver não 
apenas controvérsia quanto à interpretação de normas e ao significado 
jurídico de fatos, mas também divergência quanto à própria ocorrência dos 
fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, com ampla dilação 
probatória. (MACHADO SEGUNDO, 2014, p. 398) 

 

 É certo que o campo de debate será amplo. Ou seja, poderão ser discutidas 

questões que envolvem, por exemplo: 

 
a) Nulidades formais do lançamento ou do procedimento de fiscalização 

(vício na confecção do auto de infração; incompetência da autoridade 
lançadora); 

b)  Vícios materiais do respectivo ato administrativo (o Fisco não comprovou 
a ocorrência do fato gerador; vício na motivação); 

c) Pertinência ou não do tributo exigido (fato gerador não ocorreu, o tributo 
não incide sobre a materialidade indicada pela fiscalização, a existência 
de isenção ou imunidade, etc). 

d) Discussão sobre as penalidades impostas 
 
                                            
521 Termo utilizado por James Marins. Vide MARINS, 2015, p. 511-512. 
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 Acredita-se também que a arbitragem, por envolver julgadores mais 

especializados e por permitir procedimentos menos rígidos, mais dialógicos e que 

podem, inclusive, aproximar as partes, não deve se limitar a resolver situações 

comumente chamadas de “complexas”, como a desqualificação de negócios 

jurídicos e o controle de planejamentos tributários dito “abusivos” ou “em fraude à 

lei”, ou que envolvam a interpretação de “conceitos indeterminados”, nem se 

restringir a questões que envolvam ou não a utilização de prova indiciária, 

arbitramento (art. 148 do CTN) ou algo de difícil apuração. Ao contrário, a arbitragem 

é plenamente viável para discutir conflitos que envolvam questões jurídicas, 

dependam ou não de um maior esforço argumentativo ou mesmo de análise mais 

aprofundada das provas, qual tipo seja. 

 Apesar da cognição ampla, o tribunal arbitral não poderá declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei ou simplesmente deixar de aplicá-la ao caso. Afinal, 

em razão do art. 97 da Constituição Federal, que estipula a cláusula de reserva de 

plenário, apenas o Poder Judiciário possui tal prerrogativa. 522 523 

 Lógico que isso não impede que o árbitro se paute em argumentos 

principiológicos de natureza constitucional 524 e tributária para justificar sua decisão. 

                                            
522 Súmula Vinculante nº 10 do STF: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de 
órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei 
ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
523  Postulado da reserva de plenário (CF, art. 97). Inobservância, na espécie, da cláusula 
constitucional do full bench. Consequente nulidade do julgamento efetuado por órgão meramente 
fracionário. (...) A estrita observância, pelos tribunais em geral, do postulado da reserva de plenário, 
inscrito no art. 97 da Constituição, atua como pressuposto de validade e de eficácia jurídicas da 
própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público. (...) A 
inconstitucionalidade de leis ou de outros atos estatais somente pode ser declarada, quer em sede de 
fiscalização abstrata (método concentrado), quer em sede de controle incidental (método difuso), pelo 
voto da maioria absoluta dos membros integrantes do Tribunal, reunidos em sessão plenária ou, onde 
houver, no respectivo órgão especial. (...) Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal, em 
consequência, dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a 
inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa 
jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao plenário dos Tribunais ou, onde 
houver, ao respectivo órgão especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo 
princípio da reserva de plenário inscrito no art. 97 da CR. (...) Equivalência, para os fins do art. 97 da 
Constituição, entre a declaração de inconstitucionalidade e o julgamento, que, sem proclamá-la 
explicitamente, recusa aplicabilidade a ato do Poder Público, sob alegação de conflito com critérios 
resultantes do texto constitucional. Equivale à própria declaração de inconstitucionalidade a decisão 
de Tribunal, que, sem proclamá-la, explícita e formalmente, deixa de aplicar, afastando-lhe a 
incidência, determinado ato estatal subjacente à controvérsia jurídica, para resolvê-la sob alegação 
de conflito com critérios resultantes do texto constitucional. (AI 591.373 AgR, rel. min. Celso de Mello, 
j. 18-9-2007, 2ª T, DJ de 11-10-2007.) 
524 (...) resta evidente que não ocorreu violação à reserva de Plenário, pois o embasamento da 
decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de 
inconstitucionalidade. (RE 575.895 AgR, voto da rel. min. Ellen Gracie, j. 15-3-2011, 2ª T, DJE de 5-4-
2011.) 
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525 O importante é que o árbitro não afaste a aplicação de uma norma legal por 

entendê-la inconstitucional. Ele poderá afastá-la em determinada situação caso haja 

justificativa plausível, como, por exemplo, a existência de outra lei que permite 

solucionar a antinomia (seja pela regra de cronologia ou especialidade da norma) ou 

mesmo por conferir uma interpretação mais restrita àquela norma jurídica, 526 desde 

que esta fique preservada em seu sentido compatível com o texto constitucional. 527 

 Questão similar foi bastante discutida junto aos Conselhos de Contribuintes, 

sendo certo que, não obstante argumentos doutrinários 528 e decisões contrárias, a 

jurisprudência formada foi no sentido de impossibilidade desses órgãos apreciar e 

                                            
525 “A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, 
apenas por isso, violação da orientação firmada pelo STF. Para caracterização da contrariedade à 
Súmula Vinculante 10, do STF, é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre 
a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a Constituição. (Rcl 6.944, rel. 
min. Cármen Lúcia, j. 23-6-2010, P, DJE de 13-8-2010; Rcl 14.953 AgR, rel. min. Marco Aurélio, j. 24-
10-2013, P, DJE de 14-11-2013; ARE 683.572 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 11-9-2012, 1ª T, DJE de 27-
9-2012). 
526 Controle incidente de inconstitucionalidade: reserva de plenário (CF, art. 97). "Interpretação que 
restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se 
identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma que é a que se refere o art. 97 da 
Constituição." (cf. RE 184.093, Moreira Alves, DJ de 5-9-1997; RE 460.971, rel. min. Sepúlveda 
Pertence, j. 13-2-2007, 1ª T, DJ de 30-3-2007; ARE 676.006 AgR, rel. min. Luiz Fux, j. 22-5-2012, 1ª 
T, DJE de 6-6-2012) 
527 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL – CARTA POLÍTICA – SUPREMACIA E CENTRALIDADE 
NORMATIVAS – ART. 14, § 1°, DA LEI MUNICIPAL N° 10.082, DE 12 DE JANEIRO DE 2011 – 
INTERPRETAÇÃO CONFORME, SEM REDUÇÃO DE TEXTO – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – 
PAGAMENTO TEMPESTIVO – PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. Apontando 
determinado texto legal para duas ou mais possibilidades de interpretação, é dever inarredável do 
julgador administrativo extrair do respectivo enunciado o sentido mais harmônico possível com a 
normatividade constitucional: “A supremacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico e a 
presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos editados pelo poder público competente 
exigem que, na função hermenêutica de interpretação do ordenamento jurídico, seja sempre 
concedida preferência ao sentido da norma que seja adequado à Constituição Federal. Assim sendo, 
no caso de normas com várias significações possíveis, deverá ser encontrada a significação que 
apresente conformidade com as normas constitucionais, evitando sua declaração de 
inconstitucionalidade e consequente retirada do ordenamento jurídico.” (MORAES, Alexandre de. 
Direito Constitucional. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 43); “No caso de polissemia de sentidos de 
um acto normativo, a norma não deve considerar-se inconstitucional enquanto puder ser interpretada 
de acordo com a Constituição. A interpretação das leis em conformidade com a Constituição é um 
meio de o Tribunal Constitucional (e os outros tribunais) neutralizarem violações constitucionais, 
escolhendo a alternativa interpretativa conducente a um juízo de compatibilidade do acto normativo 
com a Constituição.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
Constituição. 4. ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2000, p. 924). 
- Com efeito, longe de olvidar o disposto no art. 97 da Constituição da República, tampouco 
advogando a possibilidade de este órgão julgador declarar a inconstitucionalidade de quaisquer atos 
emanados do Poder Legislativo, é de se utilizar o recurso hermenêutico da interpretação conforme, 
sem redução de texto, em relação ao disposto no art. 14, § 1°, da Lei Municipal n° 10.082, de 12 de 
janeiro de 2011, de modo a não invocar tal dispositivo para conferir esdrúxula e inaceitável validade a 
norma regulamentar editada em frontal violação não apenas à lei municipal, mas, sobretudo, à própria 
Constituição do Brasil. (CART - Acórdão nº: 9.240/3ª, Processo nº: 01-147.785/10-16, Data da 
publicação: 25/02/2012, Relator: Alfredo Bento de Vasconcelos Neto) 
528 Vide MARINS, 2015, p. 334-335. 
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declarar a inconstitucionalidade da lei. 529 Apesar dessa impossibilidade também 

estar amparada em outros argumentos (como, por exemplo, a impossibilidade de um 

órgão integrante do Poder Executivo deixar de cumprir ou observar uma lei emanada 

do poder legislativo) 530, o certo é que o argumento centrado no art. 97 da CF/88 

justifica a impossibilidade de um tribunal arbitral apreciar e declarar a 

inconstitucionalidade de uma lei. O precedente a seguir, emanado da 3ª Câmara do 

Conselho Administrativo de Recursos Tributários do Município de Belo Horizonte, 

sintetiza bem esse entendimento: 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI 
MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA À MÍNGUA DE 
COMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS ÓRGÃO JULGADORES 
ADMINISTRATIVOS – CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO – 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N° 10 – 
DIREITO FUNDAMENTAL AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – 
EXERCÍCIO – LIMITE IMANENTE – POSTULADO HERMENÊUTICO DA 
CONFORMIDADE FUNCIONAL.  
No que alude aos créditos tributários apurados nos meses de março, julho, 
setembro e outubro de 2000, bem como àqueles relativos ao período de 1º 
de janeiro de 2004 a 28 de fevereiro de 2005, não há como censurar a 
autoridade fazendária, porquanto aos órgãos julgadores administrativos não 
é dado negar eficácia a leis vigorantes nesta municipalidade, “ex vi” do 
disposto no art. 97 da Constituição da República (cláusula da reserva de 
Plenário), combinado com o art. 36, II, do velho Regulamento das Juntas de 
Primeira e Segunda Instâncias Administrativas, baixado pelo antigo Decreto 
Municipal n° 4.726, de 24 de julho de 1984. Aplicação da Súmula Vinculante 
n° 10 do Supremo Tribunal Federal: “Viola a cláusula de reserva de plenário 
(CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não 
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 
poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
- Com efeito, não se revela possível a este Colegiado, à míngua da 
necessária competência funcional, negar vigência a leis do Município de 
Belo Horizonte, prerrogativa reservada pela Carta Política à função revisora 
do Poder Judiciário, a quem incumbe, com ares de inquestionável 
exclusividade, a gravíssima tarefa de declarar a invalidade das leis que, 
direta ou indiretamente, violarem a Constituição da República, ou mesmo 
quaisquer outras normas jurídicas hierarquicamente mais elevadas. 
- Daí porque, a exemplo do que também ocorre com todos os outros direitos 
individuais do contribuinte, o direito fundamental ao contraditório e à ampla 
defesa não é de modo algum irrestrito ou absoluto, devendo ser 
obrigatoriamente exercido no âmbito de seus limites imanentes à própria Lei 
Fundamental, dentre eles, por óbvio, a fronteira demarcada pela 
competência funcional que a mesma Carta Política houve por bem outorgar 
a cada um dos órgãos jurisdicionais da República, quer na seara 
administrativa, quer na esfera propriamente judicial. 
- Foi precisamente para assegurar maior proteção e efetividade aos direitos 
fundamentais, resguardar a higidez e coerência do sistema normativo, e, 
por fim, concretizar a segurança jurídica, que a Constituição da República 

                                            
529 A título de exemplo, vide Súmula CARF nº 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre 
a inconstitucionalidade de lei tributária. 
530 Vide MACHADO SEGUNDO, 2014, p. 131-134. 
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confiou ao Poder Judiciário o nobre encargo de guardar, em última e 
derradeira instância, o seu fiel cumprimento e mais adequada interpretação. 
“É certamente a função e o dever do Poder Judiciário dizer o que é a lei” 
(Chief Justice John Marshall; Marbury v. Madison, 5 U.S. 137, 1803). “A 
interpretação-aplicação que o agente fazendário faz é função limitada aos 
critérios editados pelo Poder Judiciário e condicionada à confirmação 
judicial. (...) A peculiaridade da função judicial está em que esses limites são 
postos, examinados e fixados pelo próprio Poder Judiciário, que nenhum 
outro Poder pode rever” (Misabel de Abreu Machado Derzi). Teoria dos 
limites imanentes dos direitos fundamentais. Observância do postulado da 
conformidade funcional. Higidez sistêmica do ordenamento jurídico. 
(Acórdão nº: 8.789/3ª, Processo nº: 01-040.777/05-58, Relator: Alfredo 
Bento de V. Neto, Data da publicação: 01/10/2011) 

 

 Logicamente, até como forma de conferir integridade e coerência ao 

ordenamento jurídico, as decisões vinculativas proferidas pelo STF em sede de 

controle concentrado de constitucionalidade, as decorrentes de julgamento de 

recurso extraordinário com repercussão geral, bem como as súmulas vinculantes 

devem ser observados pelos árbitros, tal qual já ocorre com o CARF. 531 

 

6.6.2.3 Das espécies de tributos passíveis de questionamento na arbitragem. 

 

 Entende-se também que a arbitragem não deve se restringir a uma ou outra 

espécie tributária, mas a todos os tributos (impostos, taxas, contribuições, 

empréstimo compulsória e contribuição de melhoria). Especialmente na esfera 

federal, não faz sentido tirar do alcance da arbitragem, por exemplo, lançamentos ou 

cobranças formalizadas pelo Fisco que envolvam as contribuições sociais (COFINS, 

                                            
531 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou 
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de 
inconstitucionalidade. 
§ 1º O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato 
normativo:  
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal 
Federal; (Redação dada pela Portaria MF nº 39, de 2016) 
II - que fundamente crédito tributário objeto de: 
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição 
Federal; 
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 
a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela 
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF nº 152, de 2016) (...) 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, 
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. 
(Redação dada pela Portaria MF nº 152, de 2016) 
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PIS, CSLL e contribuições previdenciárias sobre folha de salário), pois são tributos 

relevantes e que fazem parte do cotidiano das empresas. 

 

6.6.2.4 Das questões envolvendo compensações de tributos 

 

 Outra matéria relevante que deve ser objeto da arbitragem é a discussão 

envolvendo compensações não homologadas pela Receita Federal por meio da 

expedição de despacho decisório. 532 Essa também é uma importante matéria tendo 

em vista que é prática rotineira nas empresas a realização de compensações via 

programa PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou 

Reembolso e Declaração de Compensação), promovido por iniciativa do próprio 

contribuinte, mas sujeito a posterior verificação e controle do Fisco, que poderá ou 

não homologar a mencionada compensação. Caso não haja homologação (ou esta 

seja parcial), a diferença será objeto de lançamento de ofício, com a imposição de 

multa de mora e juros. 

 Enfim, muitos litígios tributários na atualidade decorrem do procedimento de 

compensação tributária motivo pelo qual ele deve ser incluído no rol das questões 

passíveis de arbitrabilidade. 

 A arbitragem, contudo, não deve ser utilizada com fins meramente 

declaratórios, típica de uma ação declaratória em matéria tributária, no qual o sujeito 

passivo se dirige contra o Ente Público buscando apenas o reconhecimento judicial 

de existência ou inexistência de uma relação jurídica obrigacional de caráter 

tributário. 533 

 Realmente, a arbitragem, ao menos no primeiro momento, deve ser utilizada 

para afastar o litígio concreto, já existente, e buscar reprimir aquele ato (ou atos) 

específico (s). Dessa forma, caso a arbitragem decida que a maneira correta de se 

apurar um tributo é “x”, e que o lançamento efetuado é ilegal, pois adotou a maneira 

                                            
532 Vide art. 74 da Lei 9.430/96: O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com 
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, 
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios 
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. 
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de 
declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos 
compensados. (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) 
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob 
condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei nº 10.637, de 2002) 
533 Vide MARINS, 2015, p. 496. 
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“y”, tal decisão não terá efeito declaratório futuro, mas apenas constitutivo, 

desfazendo o ato administrativo impugnado. 

 Como bem sintetiza James Marins (2015, p. 514-515), a ação anulatória 

pressupõe a existência de um ato concreto do Fisco (lançamento ou outro ato 

administrativo de conteúdo fiscal). Ela não busca apenas o reconhecimento de um 

direito (puramente declaratória) ou mesmo apenas a condenação do Fisco. 

Logicamente que, para obter a anulação do ato administrativo de caráter fiscal, a 

questão irá perpassar pelo reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre 

as partes. Contudo, a pretensão almejada pelo sujeito passivo e o respectivo pedido 

não será apenas de declaração ou reconhecimento da inexistência de relação 

jurídica, mas de desfazimento do ato administrativo. 

 O caso envolvendo compensação não homologada é um bom exemplo. 

Nessa situação, para se obter o cancelamento do despacho decisório, a autoridade 

julgadora deverá reconhecer a existência do direito creditório. O cancelamento da 

cobrança do tributo na situação hipotética narrada – objetivo pretendido pelo sujeito 

passivo com a instauração da arbitragem - decorre (causa de pedir) da existência de 

crédito ou do direito de crédito. 

 

6.6.2.5 A arbitragem e os pedidos condenatórios. Seria possível utilizá-la como 

sucedâneo da repetição do indébito? 

 

 Uma outra questão importante é saber se a sentença arbitral poderia também 

ter cunho condenatório e, assim, se a arbitragem poderia também alcançar pleitos 

de restituição do indébito. Nessa situação, o sujeito passivo utilizaria a arbitragem 

para buscar ser restituído do tributo que recolheu por entender que foi feito de forma 

indevida, seja em razão de um equívoco (pagamento em duplicidade). 

 Sabe-se que o direito à restituição do indébito, previsto nos artigos 165 e 168 

do CTN, depende de uma sentença condenatória. Reconhecido o indébito, o valor 

do crédito pode ser objeto de compensação ou restituição em espécie, seguindo o 

regime dos precatórios. O sujeito passivo poderá escolher a forma de como irá 

efetuar a execução do julgado. Esse é o teor do enunciado da Súmula 461 da 

jurisprudência do STJ: 

 



	310 

O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por 
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória 
transitada em julgado. (STJ, 2010) 

 

 É certo que o sujeito passivo pode questionar a cobrança de um tributo e 

requerer o reembolso do que foi recolhido. Não há impedimento, a princípio, para tal 

pretensão no procedimento arbitral. Isso porque, nos termos do art. 31 da Lei 

9.307/96: 

 
A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos 
efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo 
condenatória, constitui título executivo. 

 

 Além disso, o art. 515, VII do CPC/2015 indica que a sentença arbitral é título 

executivo judicial, sendo que o cumprimento da sentença arbitral será efetuado 

perante o juízo cível competente (art. 516, III, CPC/2015) ou, por opção do credor, 

no juízo do atual domicílio do executado, no juízo do local onde se encontrem os 

bens sujeitos à execução ou no juízo do local onde deva ser executada a obrigação 

de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será 

solicitada ao juízo de origem. 

 Por fim, o art. 778 do CPC/2015 dispõe que “pode promover a execução 

forçada o credor a quem a lei confere título executivo”. 

 Ou seja, com o reconhecimento, pela sentença arbitral, do indébito e do 

direito à restituição, e seguindo a jurisprudência do STJ, o sujeito passivo poderá 

optar pela compensação caso prevista na legislação do ente público (art. 170, CTN) 

ou restituição em espécie. Nessa última hipótese, o sujeito passivo, vencedor da 

demanda, terá de propor o necessário cumprimento de sentença, nos termos do art. 

534 do CPC/2015 (antigo art. 730 do CPC/1973) e após a homologação do valor 

devido, será expedido o competente precatório, nos termos do art. 535, §3º, I, do 

CPC/2015 e art. 100 da CF/88. 534 

 Este último dispositivo dispõe que os pagamentos devidos pela Fazenda 

Pública em razão de sentença judicial observarão uma ordem cronológica 

orçamentária para pagamento no exercício correspondente. Em razão do citado art. 

                                            
534  Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e 
Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou 
de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 
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31 da Lei 9.307/96 equiparar a sentença arbitral à decisão judicial e tendo em vista o 

mesmo art. 31 e o art. 515, VII, do CPC/2015 conferirem à primeira a qualidade de 

título executivo, entende-se que não há óbice para que essa decisão legitime a 

posterior expedição de precatório. 

 A utilização da arbitragem para tal fim será de grande valia, pois reduzirá 

muito o longo trâmite processual desse tipo de ação e permitirá que o cidadão e a 

empresa alcancem mais rápido o almejado benefício econômico. 

 A possibilidade ou não de uso da arbitragem para abordar os pedidos de 

restituição do indébito será questão de política legislativa. Sua previsão poderá ser 

um incentivo a mais ao sujeito passivo buscar a arbitragem e ter, com maior 

celeridade, a solução final da questão. Contudo, haveria o efeito reverso: sua 

previsão certamente levaria a um movimento de resistência por parte do Fisco que, 

protegendo interesses meramente fazendários, seria contra a adoção da arbitragem 

tributária no Brasil. 

 

6.6.2.6 A relação entre arbitragem e processo administrativo. Dados do CARF que 

reforçam a pertinência e utilidade da arbitragem 

 

 Um outro tema importante é saber a relação entre a arbitragem e o processo 

administrativo tributário. Em outras palavras, se a arbitragem poderia ser utilizada 

pelo sujeito passivo após o transcurso do processo administrativo. Em princípio, não 

há óbice à utilização da arbitragem pelo sujeito passivo após o exercício do direito 

de defesa na esfera administrativa, pois a arbitragem busca uma via alternativa ou 

complementar à esfera judicial. O eventual prejuízo será na demora em obter a 

solução final do conflito, especialmente se envolver matéria federal, uma vez que o 

CARF possui mais de 115.000 (cento e quinze mil processos) ativos e não está 

conseguindo julgar com celeridade, de forma que os processos ficam vários anos 

parados aguardando apreciação. 

 Fora esse inconveniente, a opção pela arbitragem não deve estar 

condicionada à renúncia à defesa por meio do processo administrativo. Vincular o 

uso da arbitragem à não utilização da via administrativa ou, de outra forma, retirar o 

direito do sujeito passivo de utilizar a via administrativa para se defender para 

possibilitar a opção da arbitragem importaria em exigir do particular um pesado ônus 

para se valer desse meio de resolução de conflitos, incorrendo em 
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inconstitucionalidade por violação ao direito de petição, à ampla defesa, ao princípio 

democrático e por importar em indevida restrição a direito fundamental, de forma a 

recair no que a doutrina e a jurisprudência do STF entende por “proibição ao 

excesso”. 535  

 Afinal, o processo administrativo, além de ser um instrumento de garantia dos 

direitos fundamentais, é também uma forma de a própria Administração Pública 

exercer o controle interno dos seus próprios atos como de assegurar a produção e 

eficiência do agir estatal. 536  

 Cremos que as decisões proferidas pelo STF nos RE 389.383/SP, RE 

388.359/PE, na ADI 1976 servem como precedente importante para corroborar tal 

raciocínio. Em todos esses casos, o STF entendeu que viola a Constituição a 

exigência de depósito prévio ou arrolamento de bens como requisito de 

admissibilidade de recurso administrativo. Essa questão, aliás, virou objeto de 

súmula vinculante, 537 sendo certo que esse entendimento foi reafirmado em 2011 

no julgamento da ADPF 156. 538 

 No julgamento da ADI 1976, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da 

exigência do depósito prévio de no mínimo 30% do valor do débito, posteriormente 

substituído por arrolamento de bens e direitos, como condição específica para 

conhecimento do recurso administrativo no âmbito do Conselho de Contribuintes. 

 O relator, Ministro Joaquim Barbosa, analisou o mérito da questão e enfatizou 

o papel do processo administrativo no Estado Democrático de Direito, reconhecendo 

                                            
535 Nesse sentido, Gilmar Mendes aduz que “uma lei será́ inconstitucional, por infringente ao princípio 
da proporcionalidade ou da proibição de excesso, diz o Bundesverfassungsgericht, “se se puder 
constatar, inequivocamente, a existência de outras medidas menos lesivas”. No Direito português, o 
princípio da proporcionalidade em sentido amplo, também conhecido como princípio da proibição de 
excesso (Übermassverbot), foi erigido à dignidade de princípio constitucional, consagrando-se, no art. 
18, 2, do Texto Magno, que “a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos 
expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para 
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos”. O princípio da proibição 
de excesso, tal como concebido pelo legislador português, afirma Canotilho, “constitui um limite 
constitucional à liberdade de conformação do legislador”. Portanto, a doutrina constitucional mais 
moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se 
indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva 
legal), mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da 
proporcionalidade. (MENDES, 2001, p. 3) 
536 Conferir os sentidos teleológicos do processo administrativo em FERRAZ; DALLARI, 2012, p. 31. 
537  Súmula Vinculante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de 
dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. 
538 O objeto da ADPF 156 era a análise do art. 636, § 1º, da CLT, que restou não recepcionado pela 
Constituição Federal segundo decidiu de forma unânime o STF. 
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nele um direito fundamental e a importância de se efetivar o controle da legalidade e 

o princípio democrático. 

 Como esclareceu o relator, “as relações entre Estado e administrados devem 

ser desenvolver legitimamente não apenas no âmbito judicial, mas também no 

âmbito da própria administração.” E após ressaltar a importância da ação do Estado 

na promoção de um procedimento administrativo sujeito a controle por parte dos 

órgãos democráticos, transparente e amplamente acessível aos administrados como 

consecução da democracia, Joaquim Barbosa consignou o seguinte: 

 
A construção da democracia e de um Estado democrático de Direito exige 
por parte da administração pública, antes de mais nada, o respeito ao 
princípio da legalidade, quer em juízo, quer em seus procedimentos 
internos. A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer 
administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública 
revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento 
administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio 
da legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não 
dizer auto-contenção, da Administração em revisar seus próprios atos. 
(...) 
Entendo, pois, que tornar o procedimento administrativo impossível ou 
inviável, por meios indiretos, constitui ofensa ao princípio da legalidade. E 
inúmeras vezes, a infração ao princípio da legalidade, e mais 
especificamente, a legalidade em matéria de procedimento, leva à violação 
de direitos fundamentais. 
(...) 
O direito ao recurso em procedimento administrativo é tanto um princípio 
geral de direito como um direito fundamental. 
(...) 
A Constituição de 1988 consagrou um dispositivo próprio ao direito de 
petição aos órgãos públicos, ao lado de um direito de recorrer ao Judiciário 
(art. 5º, XXXV). Diferentemente da 1ª Emenda à Constituição Americana, o 
Constituinte Brasileiro reforçou o caráter de fundamentalidade do direito de 
petição, ao tratá-lo em dispositivo específico. (BRASIL, 2007) 

 

 Ora, se o STF entendeu que a exigência de um depósito de 30% do débito, 

posteriormente substituído por arrolamento de bens e direitos, como requisito ou 

condição ao exercício do direito de recorrer seria inconstitucional por equivaler, na 

prática, à supressão do direito ao recurso, o que se dirá da vedação ao próprio 

direito ao processo administrativo.  

 Dessa forma, não há justificativa para que o uso da arbitragem seja 

condicionado à renúncia das duas esferas distintas em que o particular pode buscar 

se defender e exercer seus direitos: no processo administrativo e no processo 

judicial. Logicamente, o administrado possui a faculdade de exercer ou não o seu 

direito ao processo administrativo.  
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 Tendo apresentado defesa ou impugnação administrativa, o sujeito passivo 

poderá, no modelo proposto, requerer a arbitragem após o término da esfera 

administrativa. É por isso que o prazo para a apresentação do pedido de instituição 

da arbitragem tributária, no modelo ora proposto, será de 120 dias contados no 

recebimento do lançamento de ofício ou do despacho decisório que não homologar 

a compensação ou, então, do término do processo administrativo, que se dará com 

a decisão que não é passível de recurso ou pelo decurso do prazo. 

 Caso o sujeito passivo apresente um pedido de arbitragem no curso do 

trâmite do respectivo processo administrativo, tal pedido importará em renúncia à 

esfera administrativa, com perda do seu objeto, tal qual aconteceria se estivéssemos 

tratando de uma ação judicial. 539 

 

6.6.2.7 A definição de um valor limite para o modelo inicial da arbitragem fiscal 

 

 Por fim, quanto à existência ou não de limite ou teto para o modelo inicial da 

arbitragem tributária, mesmo ciente que a arbitragem pode trazer benefícios para 

todos, é certo que é do conhecimento empírico e prático que toda inovação deve ser 

testada e colocada em prática aos poucos.  

 Por isso, buscando proteger todos os interesses envolvidos, inclusive o 

fazendário, e em razão da inovação, o modelo de arbitragem tributária deve possuir, 

ao menos em um primeiro momento, um valor de teto (limite máximo). 

 A questão de definir o valor, contudo, não é simples. Ele não deve ser baixo 

demais para tornar a arbitragem um sucedâneo privado do juizado especial nem 

alcançar valores muito altos, sob risco de afastar a Fazenda Pública de sua adesão 

voluntária. O valor, portanto, deve ser razoável considerando os interesses das duas 

partes envolvida. 

 Para se evitar a estipulação de um valor sem qualquer critério, escolhido de 

forma aleatória, entende-se que a análise dos dados estatísticos recentes do CARF 

                                            
539  (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que "a propositura, pelo 
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito, ação anulatória ou 
declaratória da nulidade do crédito da Fazenda Nacional importa em renúncia ao direito de recorrer 
na esfera administrativa e desistência do recurso interposto (art. 1º, § 2º, do Decreto-Lei n. 1.737/59 e 
parágrafo único do art. 38 da Lei n. 6.830/80)" (REsp 1.294.946/MG, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28.8.2012, DJe 3.9.2012). Agravo 
regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1490614/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015) 
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confere um norte para tal proposição, ao menos para o âmbito federal. 540 A tabela a 

seguir auxilia nessa compreensão. 

 

 
 

 A tabela transcrita, contida no relatório de gestão do CARF do ano de 2015 
541 , apresentado em maio de 2016, mostra um estoque de mais de 118 mil 

processos para serem julgados só na 2ª instância, sendo que quase 93 mil (as duas 

primeiras faixas) possuem o valor máximo de 500 mil reais, o que representa 78% 

(setenta e oito por cento) do total de processos. E o valor total envolvido nesses 

quase 93 mil processos importa em pouco mais de 5,5 bilhões de reais de um total 

de mais de 579 bilhões de reais, o que equivale a 1% (um por cento) do valor total 

do crédito tributário em análise no CARF. 

 Em síntese: em 2015, 78% do número de processos a serem julgados pelo 

CARF representam 1% do valor total (100%) do crédito tributário envolvido. Esse 

referencial é importante, pois, em termos gerais e de eficiência, há um número 

relevante de processos que podem ser julgados pela arbitragem sem que haja risco 

financeiro a ponto de causar um colapso orçamentário para a administração 

tributária. E com o julgamento célere, os débitos que persistirem serão objeto de 

cobrança mais rápida, com maiores chances de se obter sua liquidação. 

 Nota-se também pela tabela transcrita que o número de processos cujo valor 

seja superior a 15 milhões de reais é de pouco mais de 4 mil feitos administrativos. E 

esses 4 mil processos somam mais de 500 bilhões de reais. Aqui, outra discrepância 
                                            
540 Logicamente, a estipulação de valor de teto / limite para a arbitragem tributária no âmbito estadual 
e municipal dependerá da realidade de cada ente público. 
541  http://idg.carf.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/relatorio-de-gestao/relatorio-de-gestao-do-
exercicio-de-2015-do-carf-versao-final.pdf/view, acesso em 17 de outubro de 2016. 
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no processo administrativo fiscal brasileiro: 3,5% do total de processos representam 

87,5% do total do crédito tributário em processo administrativo junto ao CARF. 

 Em uma análise econômica e de eficiência, não há dúvida que realmente a 

União deve dar prioridade a esses processos. Não que os demais processos não 

mereçam igual consideração e apreciação. Mas, ao menos no primeiro momento, 

até por cautela e frente a possíveis impactos orçamentários, débitos dessa monta 

devem estar fora do campo da arbitragem. 

 E a tabela a seguir, também contida no relatório de gestão do CARF para 

novembro de 2016, mostra que que o panorama não se alterou. Os processos sem 

prioridade somam mais de 89 mil processos, o que representa 74% (setenta e 

quatro por cento) do número total de processos (120 mil) e somam quase 40 bilhões 

de reais, o que representa menos de 7% (sete por cento) do total (636 bilhões de 

reais). 

 
 Segundo consta da Portaria CARF nº 57, de abril de 2016, consideram-se 

prioritários os processos envolvendo idosos, deficientes e pessoas com moléstias 

graves, processos com valor acima de 15 milhões de reais, processos mais antigos 

e processos com representação penal. 

 Enfim, no presente momento, o valor máximo de 15 milhões de reais pode ser 

utilizado como parâmetro razoável e justificável para fins de estabelecer, ao menos 

inicial e provisoriamente, um valor teto ou limite para fins de se iniciar a arbitragem 

tributária no Brasil. Esse valor, logicamente, deve ser avaliado e corrigido 

monetariamente de forma anual, podendo, inclusive, ser aumentado diretamente 

pela Administração Tributária, caso ela assim queira. Cumpre dizer que os dados 

estatísticos referentes ao ano de 2016 e divulgados pelo CARF em setembro de 

2016, mostram que não houve alteração relevante nesse cenário fático. O número 

de processos aumentou um pouco, sendo certo que o número de processos até 15 

milhões de reais ainda é extremante elevado (115 mil, frente a um cenário de 119 
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mil) e eles representam 11,75% do total do crédito tributário vinculado a processos 

administrativos em discussão atualmente no CARF (613 bilhões de reais). 
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 Conclui-se, portanto, que há boas justificativas para se adotar o parâmetro de 

15 milhões de reais como teto e limite inicial e provisório para a arbitragem tributária 

brasileira. 

 Outro parâmetro possível, que teria alguma justificativa plausível no âmbito 

federal, seria estabelecer como teto ou limite (inicial e provisório) o mesmo valor 

previsto no CARF para a admissão e julgamento do recurso de ofício. 

 O recurso de ofício é aquele interposto pela autoridade de primeira instância 

do processo administrativo federal (Delegacia da Receita Federal de Julgamento – 

DRJ) sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e 

encargos de multa de valor total (lançamento do crédito principal e encargos 

decorrentes) superior a determinado valor ou deixar de aplicar pena de perdimento 

de mercadorias ou outros bens cominada a infração denunciada na formalização da 

exigência. Até o início de 2017, o valor de alçada era de 1 milhão de reais e estava 

previsto na na Portaria MF nº 3, de 03 de janeiro de 2008. 542. Em razão da Portaria 

MF nº 63, de 9 de fevereiro de 2017, o novo limite passou para 2,5 milhões de reais, 
543 sendo que o recurso será interposto mediante declaração no próprio acórdão. 

 Enfim, se para processos de até dois milhões e quinhentos mil reais a Receita 

Federal se contenta com o julgamento interno da 1ª instância, não sendo necessária 

a revisão pelo CARF da decisão proferida pela DRJ que cancela o crédito tributário, 

lançamentos de ofício que envolvam até o valor limite mencionado poderiam ser 

analisados na via da arbitragem. 

 Apesar de darmos duas possibilidades de valor como teto, cremos, por alguns 

motivos, que o valor de 15 milhões de reais seria o ideal para figurar no modelo de 

arbitragem ora proposto. 

  O valor de até 15 milhões atende melhor os interesses de todos os envolvidos 

e fortalece o acesso à justiça. Em primeiro lugar, essa quantia confere segurança ao 

Fisco, pois a legislação terá como limite justamente o patamar dos créditos 

tributários considerados não prioritário no âmbito do CARF.  

                                            
542 Art. 1º O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de 
Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento 
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
543 Art. 1º O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de 
Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento 
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos 
mil reais). (...) Art. 3º Fica revogada a Portaria MF nº 3, de 3 de janeiro de 2008. 
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 Em segundo lugar, alcançará um montante de créditos tributários que no 

CARF representa 11,75% do total do crédito tributário vinculado a processos 

administrativos em discussão atualmente no CARF (613 bilhões de reais). Em 

terceiro lugar, o valor indicado alcança mais de 115 mil processos, o que representa 

um número considerável de processos que poderiam ser resolvidos de forma mais 

célere e com a mesma técnica. 

 Por fim, o ideal é que o valor mínimo que vier a ser estabelecido esteja 

previsto na lei que moldar o regime da arbitragem tributária brasileira (patamar 

legal), de forma a conferir um direito ao sujeito passivo quando ele quiser optar por 

tal via e evitar que a administração tributária o reduza a seu bel prazer, 

manipulando-o em prol apenas dos seus interesses financeiros, com o fim (não 

nobre) de restringir o cabimento da arbitragem a ponto de reduzir o seu interesse 

pelo particular. 

 Infelizmente, como a relação fisco e contribuinte não é das mais 

transparentes, o legislador deve se cercar para evitar manobras com uma roupagem 

de legalidade, mas que escondem outros interesses reais e escusos. 

 E como se trata de uma quantia inicial e provisória apenas para conferir maior 

segurança e confiança às partes ao inovador procedimento, seria adequado que a 

lei estipulasse que tal valor será avaliado no médio prazo (05 anos 

aproximadamente) de forma a ser majorado para ampliar o campo de aplicação da 

arbitragem. Ou prever, desde já, valores escalonados para os anos futuros, de modo 

que, aos poucos, a arbitragem tributária possa ser utilizada na resolução de conflitos 

envolvendo valores mais significativos. 

 Por fim, o alto número de processos administrativos envolvidos nessas duas 

faixas de valores (até 2,5 ou até 15 milhões de reais) atesta que a arbitragem tem 

campo próspero para atuação e pode servir como um eficiente meio para reforçar a 

garantia de acesso à justiça, fim desejado não só pelas políticas institucionais 

capitaneadas pelo próprio STF e na diretriz das recentes alterações legislativas, 

entre elas o do novo CPC. 

 

6.7 Dos custos da arbitragem 
 

 A questão dos valores para custeio da arbitragem é relevante para a 

configuração do modelo de arbitragem tributária. Custos elevados provocarão que a 
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arbitragem seja utilizada somente para litígios de valores relevantes, cujos 

patamares ultrapassem a casa dos milhões de reais. Todavia, a adoção de valores 

mais próximos dos praticados na esfera judicial podem tornar a arbitragem mais 

atrativa e favorecer sua utilização em litígios de valor não tão elevado, auxiliando na 

efetividade do acesso à justiça. O modelo português merece consideração e análise, 

especialmente quando confrontado com a realidade praticada na arbitragem 

brasileira. 

 

6.7.1 Do modelo existente no CAAD 
 

 A preocupação com os valores das taxas e honorários dos árbitros é presente 

no modelo português, justamente para facilitar o seu acesso e impedir que a 

arbitragem seja vista como uma justiça para uma minoria de contribuintes de maior 

poder aquisitivo. 544 Manuel Fernando dos Santos Serra é enfático na defesa desse 

modelo de custo mais baixo: 

 
Em boa verdade, sendo a arbitragem administrativa e fiscal uma arbitragem 
necessariamente qualificada pela especificidade da matéria envolvida, dela 
se exige um arreigado sentido de interesse público, que começa logo na 
garantia de democraticidade no acesso à justiça arbitral. 
Esta não pode ser a justiça de uma minoria privilegiada, que, em função da 
sua condição económica favorável, pode beneficiar de uma justiça célere e 
especializada. 
Pelo contrário, e como a experiência do CAAD vem demonstrando, a justiça 
arbitral fiscal pode, e deve, ser uma justiça para todos, uma justiça 
verdadeiramente democratizada, de que nenhum contribuinte se veja 
arredado por insuficiência de meios económicos. (SERRA, 2015, p. 1, 
destaque no original) 

 

 Realmente, os valores praticados em Portugal são bem baixos quando 

comparado com a realidade da arbitragem brasileira, conforme será visto em tópico 

posterior. E interessante que consta no art. 14º, item 1, do Código Deontológico do 

CAAD, a previsão de que “os honorários dos árbitros são determinados de forma a 

garantir o direito de acesso dos cidadãos à justiça.” 

 Segundo o art. 12º, I, do RJAT, “pela constituição de tribunal arbitral é devida 

taxa de arbitragem”, sendo certo que a metodologia do cálculo está prevista no 

Regulamento de Custas aprovado pelo CAAD. E de acordo com o nº 1 do art. 2º 

                                            
544 Sobre a realidade da implementação da arbitragem tributária e a preocupação em não se tornar 
uma justiça exclusiva “dos ricos”, vide VILLA-LOBOS, 2012, p. 26-27. 
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desse Regulamento, “as custas do processo arbitral, genericamente designadas 

como taxa de arbitragem, compreendem todas as despesas resultantes da 

condução do processo arbitral e os honorários dos árbitros.” Por sua vez, o nº 2 do 

referido art. 2º deixa claro que eventuais encargos a serem pagos a peritos, 

tradutores, intérpretes e outros encargos com a produção de prova são suportados 

diretamente pelas partes. 

 O valor dessa taxa de administração, como já dito, leva em consideração o 

montante do tributo em discussão, sendo certo que o valor também irá variar se o 

sujeito passivo optar por escolher o árbitro ou se ele for indicado diretamente pelo 

Conselho Deontológico do CAAD. 545  

 Nesse ponto, Carla Castelo Trindade (2015, p. 301) denomina de tribunais 

arbitrais especiais aqueles em que o sujeito passivo optou por designar o árbitro, ao 

passo que por tribunais arbitrais comuns a referida autora denomina aqueles em que 

a indicação do ou dos árbitros é feita pelo Conselho Deontológico, dentre a lista de 

profissionais que compõem o CAAD, de forma aleatória, mas sequencial, e 

observada a especialidade indicada pelo profissional. 

 Os tribunais arbitrais comuns possuem custo bem inferior se comparado ao 

custo dos tribunais arbitrais especiais 546, especialmente nos litígios cujo valor seja 

de até 275 mil euros. Os valores previstos no regulamento são diferentes, sendo 

bem maiores para a hipótese em que o requerente (sujeito passivo) pretenda indicar 

árbitro. 

 Além disso, o próprio art. 12 do RJAT indica que nas hipóteses em que o 

sujeito passivo não designa árbitro (ele será indicado pelo Conselho Deontológico), 

caberá ao requerente, na data do envio do pedido de constituição do tribunal arbitral, 

apresentar o comprovante de pagamento da taxa de arbitragem inicial, que 

corresponderá a 50% da taxa total. 547 A outra metade remanescente será paga 

quando da realização da primeira reunião das partes, quando, portanto, já estará 

constituída a arbitragem e apresentada a defesa pela autoridade fiscal. 548 

                                            
545 Vide art. 3º do Regulamento de Custas do CAAD: “1. A taxa de arbitragem é calculada em função 
dos seguintes critérios: a) Valor da causa; b) Modo de designação do árbitro.” 
546 Vide TRINDADE, 2015, p. 313. 
547 Art. 4º, nº 2, do Regulamento de custas do CAAD: “A taxa de arbitragem inicial corresponde a 50% 
da taxa de arbitragem resultante da Tabela I anexa ao presente Regulamento e é paga por 
transferência bancária para a conta do CAAD antes de formulado o pedido de constituição do tribunal 
arbitral previsto na alínea f) do n.º 2 do artigo 10.º do Regime Jurídico da Arbitragem.” 
548  Art. 4º, nº 3, do Regulamento de custas do CAAD: “O valor correspondente aos 50% 
remanescentes da taxa de arbitragem é pago pelo sujeito passivo por transferência bancária para a 
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 Todavia, na hipótese de tribunal composto por árbitro indicado pelas partes, 

caberá ao sujeito passivo (apenas a ele) recolher integralmente a taxa de arbitragem 

quando da apresentação do pedido de instauração da arbitragem e sem chance de 

ser reembolsado, se vencedor. Essa medida, de duvidosa aplicabilidade no cenário 

brasileiro, possui como justificativa a preocupação em manter a paridade de armas 

entre Fisco e sujeito passivo, de forma que evitar pesadas despesas ao erário 

português. 

 A posição externada por Carla Castelo Trindade merece ser mencionada, até 

porque a referida autora possui vínculo com arbitragem tributária desde antes do seu 

nascedouro, quando o RJAT ainda era um projeto: 

 
Além da possibilidade de designação dos árbitros, uma outra particularidade 
dos tribunais arbitrais especiais, e que os distingue dos comuns, é o facto 
de o sujeito passivo ter que pagar a taxa de arbitragem na sua totalidade e 
independemente de decaimento. Isto significa portanto que a Administração 
Tributária, mesmo que venha a ver a sua posição contrariada pela 
pronúncia arbitral, no todo ou em parte, não incorrerá em qualquer custo. 
 
Para compreender essa regra há que compreender que a par da opção 
tribunal especial, o sujeito passivo pode sempre optar pelo tribunal comum, 
vendo-se, neste caso, sujeito a regras muito semelhantes às que estaria 
sujeito caso a opção tivesse sido pelo tribunal judicial. Está então 
assegurado o direito constitucional de acesso à justiça. A arbitragem 
tributária podia-se ter ficado por aqui. Porém, quis-se ir mais além e permitir 
uma opção em que coubesse ao sujeito passivo a escolha “daquele” árbitro.  
 
Daquela pessoa que no seu entender é a mais competente para proferir a 
decisão de direito em causa. Ora, admitir-se isto e permitir-se que fosse a 
Administração Tributária, no limite o erário público, a, mesmo em caso de 
decaimento, suportar o custo deste “privilégio” seria, ao que se crê bastante 
injusto. Apoia-se a opção do legislador que, além de inovadora, permite um 
verdadeiro equilíbrio de poderes, não acarretando, no entanto, qualquer 
acréscimo de custo para o erário público. Com efeito, ao caber ao sujeito 
passivo o suporte da totalidade das custas do processo, permite-se uma 
equiparação de armas entre os sujeitos passivos e a Administração 
Tributária, reforçada ainda pelo facto de, como se verá, de acordo com o 
Regulamento das Custas a remuneração dos árbitros ser toda igual. 
(TRINDADE, 2015, p. 312-313) 

 

 A tabela a seguir ilustra os custos com a arbitragem tributária quando o árbitro 

é escolhido pelo Conselho Deontológico do CAAD. 

                                                                                                                                        
conta do CAAD antes da data fixada pelo tribunal arbitral, na reunião referida no artigo 18.º do 
Regime Jurídico da Arbitragem, para a emissão da decisão arbitral.” 
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 A tabela a seguir trata da hipótese em que o sujeito passivo pretende indicar 

árbitro: 
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 Nota-se que, nessa situação, a taxa de arbitragem varia de 6.000,00 € (seis 

mil euros) a 120.000,00 € (cento e vinte mil euros), enquanto o tribunal arbitral 

comum varia de 306,00 € (trezentos e seis euros) a 4.896,00 € (quatro mil, 

oitocentos e noventa e seis euros) para causas até 275.000 € (duzentos e setenta e 

cinco mil euros). Acima desse valor, no caso em que o árbitro é escolhido pelo 

Conselho Deontológico, será acrescida a quantia de 306,00 € (trezentos e seis 

euros) para cada fração de 25.000,00 € (vinte e cinco mil euros), aumentando, 

assim, consideravelmente, o valor da respectiva taxa, até aproximar do mesmo teto 

de 120.000,00 € (cento e vinte mil euros) existente na situação em que o sujeito 

passivo resolve indicar o árbitro. 549 

 Esse custo, bem razoável até o patamar de 275.000,00 €, talvez seja uma das 

justificativas para que mais de 80% dos procedimentos arbitrais que tramitaram no 

CAAD até o presente momento tenham até esse valor. 

                                            
549 O valor limite (teto), na hipótese de tribunal arbitral comum, seria de 123.930 € (cento e vinte e três 
mil, novecentos e trinta euros), que corresponde à quantia de 4.896,00 € (até 275.000,00 €) acrescido 
de 119.034,00 €. Esse valor é encontrado da seguinte forma: para cada fração de 25.000,00 €, é 
acrescido o montante de 306 €. Assim: {[(10.000.000,00 € – 275.000,00 €) / 25.000,00 € ] x 306 €} = 
119.034,00 €. 
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 E quanto aos honorários do árbitro (já incluídos na taxa de arbitragem), no 

caso de tribunal composto por árbitros indicados pelas partes, o valor mínimo a ser 

recebido por cada profissional será de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) e o 

máximo de 30.000 € (trinta mil euros) 550, o que, frente à realidade brasileira, não é 

muito elevado. 

 Em síntese, a própria normatização do procedimento arbitral português 

incentiva que a escolha do árbitro seja feita pelo Conselho Deontológico, o que 

representa uma mudança muito grande na conformação tradicional do instituto da 

arbitragem, que sempre se baseou na livre escolha, pelas partes, daqueles que irão 

analisar e julgar o litígio, de forma que é um modelo que certamente terá 

resistências no Brasil, como será visto no tópico a seguir. 

 

6.7.2 Do custo da arbitragem no Brasil: taxas de registro, de administração e 
honorários de árbitros 
 

 O custo para a instauração da arbitragem, em regra, é sempre um dado 

importante de ser verificado para se saber se compensa que um litígio seja resolvido 

por meio da arbitragem. No relatório divulgado pelo CBAr sobre a pesquisa realizada 

em 2012 a respeito da percepção da arbitragem no Brasil, o seu elevado custo foi a 

principal desvantagem levantada pelos entrevistados. 551 

 Em razão de seu elevado custo, tradicionalmente a arbitragem sempre é 

utilizada em contratos que envolvem valores bem relevantes. Apenas um dado já 

ilustra esse fato: segundo pesquisa liderada pela professora Selma Lemes, de 2010 

a 2015, o total de valores envolvidos em 6 (seis) importantes e tradicionais 

Instituições de arbitragem brasileiras 552 representaram mais de 38 bilhões de reais 

(R$ 38.305.605.119,86), sendo que nesse mesmo período de 6 anos, o número de 

                                            
550 Valores aproximados, pois o árbitro presidente recebe um pouco mais que os outros dois. Por isso, 
não é correta a simples divisão por três do valor total indicado na tabela de honorários dos árbitros. 
551  Vide http://www.cbar.org.br/PDF/Pesquisa_CBAr-Ipsos-final.pdf, acesso em 12 de outubro de 
2016. 
552 São elas: de São Paulo: Centro de Arbitragem da AMCHAM – Brasil (AMCHAM), Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), Câmara de Mediação, Conciliação 
e Arbitragem de São Paulo- CIESP/FIESP (CAM- CIESP/FIESP) e Câmara de Arbitragem do 
Mercado- CAM-BOVESPA; do Rio de Janeiro: Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas 
(CAM- FGV); de Belo Horizonte: Câmara de Arbitragem Empresarial- Brasil (CAMARB). Caso se 
considere os procedimentos arbitrais entre partes brasileiras e realizados na CCI, o número irá 
aumentar significativamente, pois o Brasil aparece em quarto lugar no ranking dos países usuários da 
arbitragem internacional administrados pela CCI. 
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arbitragens nas seis Câmaras pesquisadas atingiu o patamar de 1.043 casos novos 

entrantes. 553  Ou seja, um número não tão alto de procedimentos, mas que 

envolvem uma quantia altíssima. 

 E mesmo que o valor envolvido no contrato justifique a adoção da arbitragem, 

a eleição da Câmara e da forma de julgamento (árbitro único ou colegiado) são 

pontos relevantes, pois, dependendo do montante envolvido, a escolha de 

determinada instituição de arbitragem ou mesmo a adoção de três ou mais árbitros 

para solucionar a questão podem onerar significativamente a própria arbitragem, 

desestimulando sua adoção no futuro. Enfim, algum juízo prévio de custo-benefício 
554 deve ser feito para evitar que a parte seja surpreendida e fique com a sensação 

que está pagando um valor muito elevado para obter uma solução de conflito que 

pactuou previamente ao seu surgimento. 

 Diferenciação de preço em razão do número de árbitros é justa e evidente, 

pois serão mais profissionais trabalhando no caso. Todavia, a diferenciação e 

majoração de valores em razão de quem indica o árbitro é um modelo passível de 

críticas e que certamente não vingaria no Brasil. Ao menos seria duramente 

criticada, pois a arbitragem, originalmente compreendida na praxe brasileira, envolve 

a liberdade (autonomia privada) de escolha de terceiros que receberão poderes para 

decidir determinado conflito. O art. 10, II, da Lei 9.307/96 prevê que um dos 

elementos do compromisso arbitral é justamente a indicação dos árbitros, mas 

também prevê a possibilidade de as partes estabelecerem a entidade que indicará 

os árbitros: 

 
Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: 
II - o nome, profissão e domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o 
caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram a indicação de 
árbitros; 

 

 A parte poderá exercer o seu direito de escolha ou delegar à entidade. Para 

tanto, basta a sua autonomia privada, decorrente da autonomia da vontade, 

elemento essencial à arbitragem. Sobre essa questão, importante consignar o 

entendimento de Leonardo Beraldo: 

                                            
553 http://selmalemes.adv.br/noticias/Análise%20da%20pesquisa%20arbitragens%20em%20números
%202010%20a%202015.pdf, acesso em 12 de outubro de 2016. 
554 Não é por outro motivo que a arbitragem tributária portuguesa adotou o modelo de árbitro único 
para litígios de até 60.000,00 € (sessenta mil euros) quando a escolha do profissional seja feita pelo 
Conselho Deontológico do CAAD. 
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Inicialmente, cumpre mencionar que “a vontade é a raiz do que se pode 
chamar de direito arbitral.” Isso porque a arbitragem só existirá se preexistir 
um convênio arbitral, que, por sua vez, depende da vontade das partes de 
renunciarem à jurisdição estatal em prol da jurisdição arbitral. As partes 
também possuem liberdade para escolher se vão querer uma arbitragem de 
direito ou de equidade, e, em sendo a de direito, podem indicar quais regras 
querem seja aplicada ao caso concreto. Do mesmo modo, a autonomia 
privada é determinante da matéria objeto da arbitragem. Destarte, tal 
princípio é determinante da matéria objeto da arbitragem. Destarte, tal 
princípio “se reflete tanto no direito substantivo (art. 2º) como nas regras de 
seu desenvolvimento ou procedimento, como consta da lei (art. 21). 
(BERALDO, 2014, p. 8) 

 

 Diante disso, o custo da arbitragem não pode interferir, mesmo que 

indiretamente, nas escolhas da parte requerente. Ou seja, o valor dos custos da 

arbitragem (taxas e honorários dos árbitros) não pode ser um elemento que irá 

interferir na escolha ou não dos árbitros que atuarão no procedimento arbitral.  

 Não há dúvida que se houver essa desigualdade de regramento, a parte 

requerente, na grande maioria dos casos, irá escolher a via menos onerosa. 

Partindo do modelo português, o sujeito passivo abrirá mão da escolha dos árbitros 

porque esse fato é preponderante nos cálculos dos custos inerentes ao 

procedimento, uma vez que o valor das taxas cobradas pela instituição seja menor 

ou mais barato. Porém, esse critério não possui um discrímen razoável ou com 

alguma justificativa legítima. 555 Não há argumento que legitime o custo mais barato 

                                            
555  EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11, § 4º, DA 
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. LICITAÇÃO. ANÁLISE DE 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS IMPOSTOS 
PAGOS À FAZENDA PÚBLICA DAQUELE ESTADO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. LICITAÇÃO. 
ISONOMIA, PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS. AFRONTA AO 
DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, CAPUT; 19, INCISO III; 37, INCISO XXI, E 175, DA CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL.  
1. É inconstitucional o preceito, segundo o qual, na análise de licitações, serão considerados, para 
averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens os valores relativos aos impostos pagos à 
Fazenda Pública daquele Estado-membro. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade entre todos 
quantos pretendam acesso às contratações da Administração.  
2. A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante 
que suporta maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional 
desse inciso III do artigo 19.  
3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo 
princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a 
possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso --- o melhor negócio --- e o de assegurar aos 
administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida 
pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento 
que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da 
licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de 
agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela 
licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja 
desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam 
acesso às contratações da Administração. 
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em detrimento do exercício de um direito inerente à autonomia privada. Qualquer 

elemento externo que afete ou interfira no exercício desse direito não terá 

legitimidade. 

 A justificativa dada por Carla Castelo Trindade, transcrita no tópico anterior, 
556 no sentido de que essa oneração é necessária para equilibrar a relação entre 

Fisco e sujeito passivo, de forma a conferir a paridade de armas e evitar prejuízo ao 

erário em razão deste ter exercido uma faculdade (ou suposto “privilégio”) não são 

suficientes para legitimar a oneração significativa do sujeito passivo no custo da 

arbitragem. 

 É inerente à arbitragem a possibilidade de escolha pelas partes do árbitro. 

Não se trata de privilégio. O Fisco também poderá exercer tal direito e o Estado, ao 

menos no âmbito federal, estadual e nas grandes capitais brasileiras, possui corpo 

técnico de defesa junto às suas procuradorias. 

 Enfim, a majoração das taxas de arbitragem em razão de o particular, sujeito 

passivo da obrigação tributária, exercer a faculdade de eleger um árbitro não possui 

qualquer aderência ao regime de arbitragem brasileiro, motivo pelo qual, neste 

ponto, o regime português não poderia ser apropriado ao modelo ora proposto. 

 Pode-se até aceitar que o sujeito passivo adiante os valores inerentes à taxa 

de registro, de administração e dos honorários dos árbitros quando da instauração 

do procedimento. Esse modelo existe, por exemplo, na lei mineira de arbitragem, 

voltada principalmente para contratos administrativos (Lei Estadual nº 19.477/2011). 
557 Contudo, sendo vencida, logicamente a Fazenda Pública deverá ressarcir, em 

espécie e sem precatório, o sujeito passivo desse custo, seja totalmente, seja 

                                                                                                                                        
4. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a uma 
tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se 
manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio.  
5. A Constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não 
sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da 
concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível. 
6. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o § 4º do artigo 111 da Constituição 
do Estado do Rio Grande do Norte. (ADI 3070, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado 
em 29/11/2007, DJe-165 DIVULG 18-12-2007 PUBLIC 19-12-2007 DJ 19-12-2007 PP-00013 EMENT 
VOL-02304-01 PP-00018 RTJ VOL-00204-03 PP-01123) 
556 Vide página 308 e 309 desta tese. 
557 Art. 11. No edital de licitação de obra e no contrato público constará a previsão das despesas com 
arbitragem, taxa de administração da instituição arbitral, honorários de árbitros e peritos e outros 
custos administrativos. 
Parágrafo único. As despesas a que se refere o caput deste artigo serão adiantadas pelo contratado 
quando da instauração do procedimento arbitral. 
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parcialmente, proporcional, assim, à sua sucumbência. O raciocínio existente no 

direito processual civil brasileiro deve se aplicar integralmente à arbitragem. 558 

 Alguns exemplos servem para mostrar alguns valores praticados no Brasil. No 

Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá 559, criada 

em 1979 e uma das mais tradicionais do Brasil, é cobrada uma Taxa de Registro no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não compensáveis ou reembolsáveis, cujo 

comprovante de recolhimento deverá acompanhar o requerimento de instituição do 

procedimento arbitral.  

 Além desse encargo, é devida a Taxa de Administração, cujo valor é variável 

de acordo com o valor estimado da disputa, sendo o valor mínimo (piso) de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Tabela de Despesas do CAM-CCBC, 

válida para o período de 2015-2016: 

 
valor da disputa - em R$ R$+% da diferença 
até R$ 4 milhões 50.000 
de 4 milhões a 10 milhões 50.000 + 0,10% do valor superior a 4 milhões 
de 10 milhões a 18 milhões 56.000 + 0,05% do valor superior a 10 milhões 
de 18 milhões a 50 milhões 60.000 + 0,09% do valor superior a 18 milhões 
de 50 milhões a 100 milhões 88.000 + 0,06% do valor superior a 50 milhões 
de 100 milhões a 150 
milhões 118.000 + 0,04%  do valor superior a 100 

milhões 
de 150 milhões a 300 
milhões 

138.000 + 0,004% do valor superior a 150 
milhões 

de 300 milhões a 500 
milhões 144.000 + 0,001% 

do valor superior a 300 
milhões 

de 500 milhões a 1 bilhão 146.000 + 0,002% do valor superior a 500 
milhões 

Acima de 1 bilhão 156.000 + 0,005% do valor superior a 1 bilhão 
 

Deve-se esclarecer que, diferentemente do modelo do RJAT português, a 

Taxa de Administração da CAM-CCBC não contempla os honorários dos árbitros, 

pois visam remunerar atividades distintas.  
                                            
558 CPC/2015: Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes 
prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o 
pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito 
reconhecido no título. (...) 
§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. 
Art. 86.  Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas 
entre eles as despesas. Parágrafo único.  Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o 
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. 
559 http://www.ccbc.org.br/Materia/1068/tabela-de-despeasas-e-calculadora, acesso em 07 de outubro 
de 2016. 
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No caso, o valor dos honorários da CAM-CCBC varia em razão do valor em 

litígio, tendo como patamar mínimo (piso) a quantia de R$ 75.000,00. A tabela 

seguir, válida para o período de 2015-2016, indica o valor dos honorários dos 

árbitros: 

 

Valor da Disputa (R$) R$ + % da diferença 
até 2 milhões 75.000 
de 2 milhões a 4 milhões 75.000 + 1,25% do valor superior a 2 milhões 
de 4 milhões a 10 milhões 100.000 + 0,90% do valor superior a 4 milhões 

de 10 milhões a 18 milhões 154.000 + 0,10% do valor superior a 10 
milhões 

de 18 milhões a 50 milhões 162.000 + 0,10% 
do valor superior a 18 
milhões 

de 50 milhões a 100 milhões 194.000 + 0,10% do valor superior a 50 
milhões 

de 100 milhões a 150 milhões 244.000 + 0,06% do valor superior a 100 
milhões 

de 150 milhões a 300 milhões 274.000 + 0,03% 
do valor superior a 150 
milhões 

de 300 milhões a 500 milhões 319.000 + 0,03% do valor superior a 300 
milhões 

de 500 milhões a 1 bilhão 379.000 + 0,025% 
do valor superior a 500 
milhões 

Acima de 1 bilhão de reais 504.000 + 0,020% do valor superior a  1 bilhão 
 

Dessa forma, uma disputa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na CAM-

CCBC terá o custo de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) 560, caso se 

opte por árbitro único, ou de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) 
561, se a opção por foi um colegiado de três profissionais. 

Nessa última hipótese, o custo da arbitragem representa mais de 25% (um 

quarto) do valor econômico envolvido, sem contar as despesas com os respectivos 

advogados. Vide a calculadora do CAM-CCBC, disponível no site da instituição, 

válida para despesas relativas ao ano-calendário de 2015-2016 562: 

 

                                            
560 Mais de 30.000 € (trinta mil euros) no total. 
561 Mais de 70.000 € (setenta mil euros) no total. 
562 O CAM-CCBC alterou a tabela de despesas no início de 2017, incluindo algumas majorações em 
algumas faixas de valor da causa. Essa pesquisa tomou como base a tabela de 2015-2016. 
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Vale lembrar que o custo da arbitragem em Portugal cujo valor envolvido seja 

de 275.000,00 € (o que equivaleria aproximadamente a um milhão de reais) será de 

4.896,00 € - aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) – se por árbitro único 

e de 24.000 € - aproximadamente R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) – se por 

colegiado com árbitro indicado pela parte. Nessa perspectiva, nota-se uma 

diferenciação de valores muito considerável. 

Ou seja, tendo como parâmetro um conflito que envolva a quantia de 1 milhão 

de reais, enquanto na arbitragem administrada pela CAM-CCBC o custo será de 

12,5% (árbitro único) ou de 27,5% (colegiado) do valor do litígio, na arbitragem 

tributária do CAAD, o custo será de 1,8% (árbitro único) ou de 8,8% (colegiado). 

Independentemente do campo de atuação, expertise, know how e mesmo o nível de 

árbitros dessas instituições, tal comparação mostra uma diferença muito grande nos 

valores praticados. 

Também a título de comparação, a Câmara de Arbitragem Empresarial 

(CAMARB), criada em Belo Horizonte em 1998 (há quase 20 anos, portanto) e com 

unidades em São Paulo e Rio de Janeiro, também possui a cobrança de uma taxa 

de registro, uma taxa de administração e o valor dos honorários do árbitro (que pode 

ser único ou colegiado). 563 

 A taxa de registro é cobrada pela mencionada instituição e deve ser paga 

pela parte para solicitar a instituição de arbitragem. Ela é atualmente fixada no valor 

de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

                                            
563 http://camarb.com.br/tabela-de-custas/, acesso em 07 de outubro de 2016. 
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Além da taxa de registro, deverá ser paga uma taxa de administração à 

CAMARB, cujo valor varia em razão do montante do litígio. O quadro abaixo traz os 

valores praticados a título da taxa de administração, em vigor desde 01/11/2010: 

 
TABELA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (R$) 

De 0 até 200.000 4.500 

De 200.001 até 1.000.000 4.500 +1,10% sobre o que exceder 200.000,00 

De 1.000.001 até 5.000.000 13.300 + 0,65% sobre o que exceder 1.000.000,00 

De 5.000.001 até 10.000.000 39.300 + 0,27% sobre o que exceder 5.000.000,00 

De 10.000.001 até 15.000.000 52.800 + 0,12% sobre o que exceder 10.00.000,00 

De 15.000.001 até 20.000.000 58.800 + 0,09% sobre o que exceder 15.000.000,00 

De 20.000.001 até 50.000.000 63.300 + 0,07% sobre o que exceder 20.000.000,00 

De 50.000.001 até 100.000.000 84.300 + 0,04% sobre o que exceder 50.000.000,00 

De 100.000.001 - 
104.300 + 0,02% sobre o que exceder 100.000.000,00. 

Limitado à taxa máxima de 200.000,00 

 
 

Por fim, também são devidos honorários dos árbitros, que pode ser único ou 

colegiado. 

 
 

TABELA DE HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS (R$) 

De 0 até 200.000 5.000 

De 200.001 até 500.000 5.000 + 3,70% sobre o que exceder 200.000,00 

De 500.001 até 1.000.000 16.100 + 2,50% sobre o que exceder 500.000,00 

De 1.000.001 até 1.500.000 28.600 + 1,90% sobre o que exceder 1.000.000,00 

De 1.500.001 até 2.000.000 38.100 + 1,12% sobre o que exceder 1.500.000,00 

De 2.000.001 até 5.000.000 43.700 + 0,65% sobre o que exceder 2.000.000,00 

De 5.000.001 até 10.000.000 63.200 + 0,60% sobre o que exceder 5.000.000,00 

De 10.000.001 até 15.000.000 93.200 + 0,50% sobre o que exceder 10.000.000,00 

De 15.000.001 até 20.000.000 118.200 + 0,30% sobre o que exceder 15.000.000,00 

De 20.000.001 até 30.000.000 133.200 + 0,15% sobre o que exceder 20.000.000,00. 

De 30.000.001 até 40.000.000 148.200 + 0,10% sobre o que exceder 30.000.000,00 

De 40.000.001 até 50.000.000 158.200 + 0,07% sobre o que exceder 40.000.000,00 

De 50.000.001 até 100.000.000 165.200 + 0,05% sobre o que exceder 50.000.000,00 

De 100.000.001 até 200.000.000 190.200 + 0,04% sobre o que exceder 100.000.000,00 

De 200.000.001 até 500.000.000 230.200 + 0,02% sobre o que exceder 200.000.000,00 

De 500.000.001 - 
350.000 + 0,01% sobre o que exceder 500.000.000,00.  

Limitado ao valor máximo de R$ 500.000,00 



	333 

 Segundo consta no regulamento da CAMARB, se a arbitragem for conduzida 

por três ou mais árbitros, os honorários de cada co-árbitro serão iguais ao valor de 

referência acima. Os honorários devidos ao Presidente do Tribunal Arbitral serão 

iguais ao valor de referência acrescido de 15%. Sendo a arbitragem conduzida por 

árbitro único, o valor de honorários será igual ao valor de referência acima acrescido 

em 30%. Exemplo de cálculo de custo total (honorários do árbitro e taxa de 

administração) de uma arbitragem na CAMARB cujo valor do litígio seja de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais): 564 

 

Valor do Litígio: 1.000.000,00 
 
Árbitro Único 
Taxa de administração:  R$ 13.300,00 
Árbitro Único:   R$ 37.180,00 
 
Total Despesas:   R$ 50.480,00 
 
Tribunal Arbitral 
Taxa de administração:  R$ 13.300,00 
Co-Árbitro:    R$ 28.600,00 
Árbitro Presidente:   R$ 32.890,00 
 
Total Despesas:   R$ 103.390,00 

 

 Nota-se que, nesse caso, que o valor exigido pela CAMARB não ficou muito 

superior ao cobrado pelo CAAD na situação de arbitragem em que o sujeito passivo 

pretende indicar o árbitro (8,8% no CAAD e 10,3% na CAMARB). Mas a diferença 

para a hipótese envolvendo o árbitro único é bem significativa. Muito mais que o 

dobro (1,8% no CAAD e 5,5% na CAMARB). 

 Por sua vez, as custas e taxa judiciária na Justiça Estadual mineira válida 

para 2017 565 possuem valores que iniciam em R$ 302,38 e vão até R$ 11.591,24. 

Voltando no exemplo de uma demanda no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão 

de reais), o valor de custas e taxa judiciária será de R$ 5.878,53 (0,58% do valor da 

causa), montante este bem inferior, portanto, aos procedimentos arbitrais, 

especialmente se compararmos com os praticados pelo CAM-CCBC. 
                                            
564 Vide http://camarb.com.br/calculadora/, acesso em 07 de outubro de 2016. 
565 Tabela de custas da justiça estadual com validade para 2017 disponível em 
http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/custas-emolumentos/menu-em-abas/tabela-de-custas-1-
instancia-2017.htm, acesso em 20 de janeiro de 2017. 
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 Por fim, na Justiça Federal, o valor das custas judiciais é de 1% do valor da 

causa, limitado a 1.800 UFIR (Lei 9.289/96), o que equivale a R$1.915,38, sendo 

recolhido metade (50%) desse valor na distribuição e a outra metade pela parte 

recorrente ou sucumbente ao final da ação. Ou seja, em uma causa de 1 milhão de 

reais, a quantia total a ser paga a título de custas corresponderá a menos de 0,2% 

do valor do litígio. A União é isenta de custas ou outras taxas, mas, vindo a 

sucumbir, reembolsar o vencedor. 566 O quadro comparativo abaixo, tendo como 

parâmetro litígio de valor de 1 milhão de reais, sintetiza os dados indicados, de 

forma a facilitar a compreensão e comparação dos custos da arbitragem: 

 
 CAM-CCBC CAMARB CAAD TJMG JUSTIÇA 

FEDERAL 
Árbitro 
único 

R$ 125.000,00 
(12,5%) 

R$ 50.480,00 
(5,5%) 

R$ 18.000,00 
(4.896,00 €) – 

1,8% 

R$ 5.878,53 
(0,58%) 

R$ 1.915,13 
(0,2)% 

Colegiado R$ 275.000,00 
(27,5%) 

R$ 103.390,00 
(10,3%) 

R$ 88.000,00 
(24.000 €) – 

8,8% 

  

 

                                            
566 Vide art. 4º, parágrafo único, da Lei 9.289/96. 
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 Não há dúvida que é muito difícil de se comparar os valores praticados na 

arbitragem e na justiça estadual para se iniciar um procedimento de resolução de 

litígio. A arbitragem possui suas particularidades e tradicionalmente busca alcançar 

um nicho bem diferente daquelas visadas pelas demandas judiciais. São litígios que 

envolvem altos valores em média, temas bastante complexos e que exigem a 

análise célere por especialistas. 

 Sabe-se muito bem que a arbitragem não possui a intenção de substituir o 

Poder Judiciário, mas servir como ambiente complementar para a resolução de 

conflitos. Enfim, há justificativas para a prática de valores diferenciados e bem 

superiores ao praticado no âmbito do Poder Judiciário, este último voltado para a 

prestação de um serviço público universalizado. 

 Mesmo no caso das cláusulas de arbitragem em contratos administrativos e 

de PPP, é possível vislumbrar nesses litígios justificativas para a adoção da 

arbitragem que interessam às duas partes: a necessidade de celeridade na solução 

do litígio, a busca por especialidade no julgamento da matéria e a necessidade de 

segurança pelo particular de que o pacto firmado atende aos interesses econômicos 

daquele que busca contratar com a Administração Pública. O custo da arbitragem, 

mesmo que alto, é aceitável frente ao valor econômico envolvido no litígio. 

Sem entrar no mérito do valor das taxas e dos honorários dos árbitros 

usualmente praticados e apenas ilustrados no presente trabalho, e ciente de que o 

trabalho envolvido em uma arbitragem é extremamente relevante e que depende de 

notável experiência e expertise, o fato é que a arbitragem tributária, no modelo ora 

proposto e que busca, em algum grau, conferir eficácia à garantia de acesso à 

justiça, dependerá, para ter maior sucesso e alcance, da previsão de valores mais 

baixos ou comedidos se comparados com os usualmente praticados pelas 

instituições de arbitragem brasileiras. 

 Afinal, um custo elevado inicial certamente irá inibir o sujeito passivo de aderir 

à arbitragem, mesmo que este veja a decisão célere e de qualidade como um 

grande benefício no instituto. Afinal, sendo um instituto novo, certamente ele não 

optará pela arbitragem para resolver um litígio relevante ou estratégico, seja em 

razão do valor, seja em face da matéria tratada. 

 Isso reforça a ideia de que é provável que a arbitragem, no início, alcance 

apenas valores menos significativos. Não se quer, aqui, logicamente, equiparar a 

arbitragem a um juizado especial de pequenas causas. Contudo, não se crê que a 
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arbitragem tributária trilhará, ao menos na fase inicial de sua criação, a mesma 

história da arbitragem no mercado privado: poucos casos e valores altíssimos por 

demanda. Mesmo na arbitragem privada, demorou muito para que ela tivesse o 

status e relevância que apresenta no momento. 

 Esse é mais um argumento relevante para se ponderar no arbitramento dos 

custos da arbitragem tributária (taxa de registro e de administração, além dos 

honorários dos árbitros), pois esta pode, ao menos no curto prazo, alcançar litígios 

de menor relevância ou mesmo que apresente valores mais significativos, mas não 

tão impactantes para as partes. 

 Como o modelo proposto busca que as instituições e centros de arbitragem 

privados já existentes e com larga experiência participem desse movimento em prol 

da ampliação da arbitragem e que administrem os primeiros procedimentos arbitrais 

referentes à matéria tributária, eles terão de criar uma tabela de custos diferenciada 

para tanto. 

 Por isso, o modelo proposto para a arbitragem tributária entende que os 

custos da arbitragem tributária (que incluem a taxa de registro e de administração, 

além dos honorários dos árbitros) devem variar em razão do valor do litígio, mas 

com um teto ou limite máximo de 10% (dez por cento) do valor envolvido, com o 

cálculo regressivo e variável por faixas, de forma que o percentual reduz à medida 

em que o valor do litígio aumenta. Esse valor seria para um procedimento arbitral 

colegiado. Caso se adotasse um árbitro único, o valor equivaleria a um terço desse 

valor. 

 Por outro lado, o valor de piso (de início) desses custos deve ser compatível 

com uma remuneração mínima do árbitro e da instituição arbitral. Para tanto, 

entendemos que o valor mínimo dos custos da arbitragem deve ser de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), incluindo a taxa de registro em prol da instituição ou centro 

responsável pela administração do procedimento mais os honorários dos árbitros. 

 Esse valor não é alto, mas também não é aleatório. Ele é o valor inicial 

indicado na tabela da CAMARB a título de honorários dos árbitros. 567 Ele também é 

próximo do valor indicado pela OAB-SP para os honorários mínimos para a atuação 

                                            
567 A primeira faixa de honorários dos árbitros da CAMARB vai de 0 até R$ 200.000,00 com o valor 
fixo de R$ 5.000,00. Além dos honorários, o valor da taxa de administração é de R$ 4.500,00. 
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profissional do advogado em uma arbitragem. 568  Além disso, essa quantia 

representa mais que o dobro do valor mínimo que o indicado na tabela da OAB de 

SP 569 para remunerar um parecer escrito de um advogado. 

 A tabela abaixo ilustra como seria a apuração dos custos da arbitragem do 

modelo proposto. 

 
Faixas de valor do litígio Percentual regressivo Valor limite por faixa 

Até 50.000,00 Valor fixo de R$ 5.000,00 5.000,00 

De 50.000,01 até 300.000,00 10% 25.000,00 

De 300.000,01 até 600.000,00 8% 24.000,00 

De 600.000,01 até 1.000.000,00 6% 24.000,00 

De 1.000.000,01 até 3.000.000,00 4% 80.000,00 

De 3.000.000,01 até 6.000.000,00 3% 90.000,00 

De 6.000.000,01 até 10.000.000,00 2% 80.000,00 

De 10.000.000,00 até 15.000.000,00 1% 50.000,00 

 

 O cálculo final corresponderia à soma do valor apurado em cada faixa. Por 

exemplo, um litígio cujo valor seja de 1 milhão de reais e seja decidido por um 

colegiado de três árbitros, terá o custo total de 78 mil reais (7,8% do débito 

discutido). Se fosse por árbitro único, o custo seria de um terço dessa quantia, ou 

seja, de 26 mil reais. 

 

6.8. Dos meios de impugnação à sentença arbitral 
 

6.8.1. O regime da arbitragem brasileira: rápidas considerações sobre a Lei 9.307/96 

 

 A possibilidade de se apresentar impugnação ou revisão da sentença arbitral 

pelo Poder Judiciário é tema muito relevante, que poderá variar de um controle 

estatal mais rígido e presente a outro regime que prestigia a arbitragem e torna este 

instituto mais ágil, eficaz e seguro. 

                                            
568 29 – JUÍZO ARBITRAL: Aplica-se o disposto no item 1 da PARTE GERAL desta Tabela, mínimo 
R$ 4.253,68. Disponível em < http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-
honorarios/advocacia-civel-procedimentos-especiais> acesso em 01 de fevereiro de 2017. 
569  Consta na tabela de honorários da OAB-SP de 2017: Advocacia extrajudicial – item 98 – 
PARECER: Escrito, mínimo R$ 2.126,85. Disponível em 
http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios/advocacia-extrajudicial> acesso em 01 
de fevereiro de 2017. 
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 No direito brasileiro adota esse último modelo, uma vez que vigora o 

entendimento de que a sentença arbitral não fica sujeita a recurso ou a 

homologação pelo Poder Judiciário (art. 18 da Lei 9.307/96), e que, assim que 

proferida, dá-se por finda a arbitragem (art. 29 da Lei 9.307/96). 

 A legislação brasileira prevê apenas a possibilidade da parte interessada, 

mediante comunicação à outra parte, solicitar ao árbitro ou ao tribunal arbitral que 

corrija qualquer erro material da sentença arbitral ou esclareça alguma obscuridade, 

dúvida ou contradição da sentença arbitral, ou se pronuncie sobre ponto omitido a 

respeito do qual devia manifestar-se a decisão (art. 30 da Lei 9.307/96), algo 

semelhante, portanto, aos embargos de declaração. 570 

 Carmona (2009, p. 270) indica que seria possível às partes estabelecerem na 

convenção de arbitragem uma modalidade interna de recurso, apesar de tal 

previsão, segundo o jurista, não ser usual na prática, pois implica em mais custos e 

no aumento da duração do processo. Importante dizer que tal recurso, se previsto na 

convenção, não será apreciado pelo Poder Judiciário, mas por outro órgão distinto 

daquele que proferiu a primeira sentença. Como reconhece Carmona (2009, p. 270), 

em razão da previsão contida no art. 18 da Lei 9.307/96, “não haverá contato do juiz 

togado com o mérito da causa submetida a juízo dos árbitros, sendo inviável o 

recurso ao Poder Judiciário.” Para o referido professor, será “nula de pleno direito a 

avença no sentido de submeter a revisão pelo Poder Judiciário a decisão proferida 

pelos árbitros, até porque não haveria competência funcional (hierárquica) para 

julgar tal recurso” (CARMONA, 2009, p. 270). 571 

 A lei apenas assegura o direito da parte interessada, com amparo em 

algumas poucas hipóteses taxativas, em requerer judicialmente a anulação da 

sentença arbitral. 572 É importante dizer que o Poder Judiciário, nessas situações, 

não analisará ou julgará o mérito da demanda, mas apenas analisará se houve 

algum error in procedendo, sendo que, em algumas situações, determinará que nova 

sentença arbitral seja proferida. 573 574 O art. 32 da Lei 9.307/96 prevê as situações 

cabíveis: 

                                            
570 Sob o tema, vide CARMONA, 2009, p. 348. 
571 No mesmo sentido, BERALDO, 2014, p. 467. 
572 Segundo Carmona (2009, p. 398), com apoio em Barbosa Moreira, apesar do art. 32 indicar que a 
“é nula a sentença”, a hipótese seria, na verdade, de anulabilidade. 
573 Art. 33, § 2o A sentença que julgar procedente o pedido declarará a nulidade da sentença arbitral, 
nos casos do art. 32, e determinará, se for o caso, que o árbitro ou o tribunal profira nova sentença 
arbitral. 
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Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
I - for nula a convenção de arbitragem;  
II - emanou de quem não podia ser árbitro; 
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 
V - (Revogado pela Lei nº 13.129, de 2015) 
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou 
corrupção passiva; 
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, 
desta Lei; e 
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta 
Lei. 

 

 Carmona (2009, P. 272) reconhece, assim, que o legislador brasileiro adotou 

o “sistema mais ágil de controle do árbitro, qual seja, o da ação de anulação”, 

prevista no art. 33 da Lei 9.307/96, que deverá ser proposta pela parte interessada 

no prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da sentença arbitral, ou da 

decisão de seu aditamento, decorrente da análise do pedido de esclarecimentos 

previsto no art. 30 da referida lei. 575 

 Importante dizer que a Lei 13.129/2015 revogou o inciso V do art. 32 que 

previa a possibilidade de anular a sentença se ela não decidir todo o litígio 

submetido à arbitragem. Contudo, a referida lei previu outra hipótese autônoma de 

se discutir a sentença junto ao Poder Judiciário, sem, contudo, anulá-la. Foi incluído 

o § 4º ao art. 33 da Lei 9.307/96 para prever que a parte interessada poderá 

ingressar em juízo para requerer a prolação de sentença arbitral complementar se o 

árbitro não decidir todos os pedidos submetidos à arbitragem (sentença citra petita). 

Ou seja, a sentença não será anulada totalmente pelo Poder Judiciário, mas 

passível se der complementada, cabendo ao árbitro ou ao tribunal arbitral manifestar 

sobre a questão omissa. Essa solução prestigia a arbitragem como favorece a 

economia processual. 

 Uma outra forma de impugnar a sentença arbitral ocorre excepcionalmente no 

momento do cumprimento da sentença.  

                                                                                                                                        
574 Nesse sentido, CARMONA, 2009, p. 423-424. 
575 Art. 33, § 1o A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral, parcial ou final, 
seguirá as regras do procedimento comum, previstas na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 
(Código de Processo Civil), e deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o 
recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de 
esclarecimentos. 
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 O art. 33, § 3º, da Lei 9.307/96 prevê essa hipótese, mas vincula ao art. 475-L 

do CPC de 1973. 576 Com a entrada em vigor do CPC de 2015, a matéria passou a 

ser tratada no art. 525, § 1º, do novo Código, cujos dispositivos abaixo são 

transcritos para fins de comparação: 

 
Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 
I – falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia 
II – inexigibilidade do título;  
III – penhora incorreta ou avaliação errônea 
IV – ilegitimidade das partes; 
V – excesso de execução;  
VI – qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como 
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 
superveniente à sentença. (BRASIL, 1973) 
 
 
Art. 525.  Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação. 
§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: 
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 
correu à revelia; 
II - ilegitimidade de parte; 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; 
IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; 
V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 
VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; 
VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 
supervenientes à sentença. (BRASIL, 2015) 

 

 As hipóteses versadas nesses dispositivos são bastante similares, com 

poucas alterações na redação e com o acréscimo, com o CPC de 2015, da 

possibilidade de se alegar na impugnação a incompetência do juízo da execução, 

hipótese que não constava do rol anterior. 

 Deve-se dizer que a parte vencida não poderá alegar, na impugnação ao 

cumprimento de sentença, as matérias previstas no art. 32 da Lei 9.307/96, uma vez 

que estas são próprias e específicas da ação de anulação prevista no art. 33 da Lei 

9.307/96. Isso importa em que o cumprimento forçado da sentença arbitral, que 

ocorre na esfera do Poder Judiciário, não reabre a oportunidade da parte vencida de 

                                            
576 Art. 33, § 3o A declaração de nulidade da sentença arbitral também poderá ser arguida mediante 
impugnação, conforme o art. 475-L e seguintes da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de 
Processo Civil), se houver execução judicial. 
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discutir os eventuais vícios que, em tese, legitimariam a parte interessada em propor 

a ação de anulação. 577 

 Nota-se, portanto, que o regime legal brasileiro possui parâmetros bem 

interessantes e ágeis que devem ser observados no regime de arbitragem tributária 

a ser criado. O RJAT português é bem similar nesse ponto, pois prevê a 

irrecorribilidade como regra geral - havendo duas situações excepcionais que 

admitem o recurso, conforme veremos no tópico seguinte - e a possibilidade restrita 

de impugnar judicialmente a sentença arbitral em razão de vícios de procedimento, 

nunca de mérito. 578 Os artigos 27 e 28 do Decreto-lei 10/2011 preveem o seguinte: 

 
Artigo 27.º 
Impugnação da decisão arbitral 
 
1 - A decisão arbitral pode ser anulada pelo Tribunal Central Administrativo, 
devendo o respectivo pedido de impugnação, acompanhado de cópia do 
processo arbitral, ser deduzido no prazo de 15 dias, contado da notificação 
da decisão arbitral ou da notificação prevista no artigo 23.º, no caso de 
decisão arbitral emitida por tribunal colectivo cuja intervenção tenha sido 
requerida nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 6º; 
 
2 - Ao pedido de impugnação da decisão arbitral é aplicável, com as 
necessárias adaptações, o regime do recurso de apelação definido no 
Código do Processo dos Tribunais Administrativos. 
 
Artigo 28.º 
Fundamentos e efeitos da impugnação da decisão arbitral  
 
1 - A decisão arbitral é impugnável com fundamento na: 
a) Não especificação dos fundamentos de facto e de direito que justificam 

a decisão; 
b) Oposição dos fundamentos com a decisão;  
c) Pronúncia indevida ou na omissão de pronúncia;  
d) Violação dos princípios do contraditório e da igualdade das partes, nos 

termos em que estes são estabelecidos no artigo 16.º (PORTUGAL, 
2011) 

 

 Interessante que a discussão judicial, no regime português, já se inicia no 

Tribunal e não na primeira instância. Mas o Tribunal tem competência apenas para 

anular a sentença (natureza cassatória) 579, e não de reforma em razão do mérito da 

demanda. 

 Cremos que esse modelo de hipóteses restritas de impugnação é o melhor, 

pois busca justamente conferir maior celeridade ao processo e evitar o aumento de 

                                            
577 Apesar de ter sido escrita antes da reforma do CPC de 2015, as ideias lançadas por Carmona 
(2009, p. 429-430) são aplicáveis ao tema proposto. 
578 Nesse sentido, TRINDADE, 2016, p. 514 
579 Termo usado por Carla Castelo Trindade (2016, p. 515). 



	342 

processos no Poder Judiciário. Permitir a ampla recorribilidade ou impugnação da 

sentença arbitral será medida que irá em sentido contrário aos principais objetivos 

institucionais da arbitragem. Enfim, para servir como meio adequado de solução de 

conflitos, o legislador deve moldar um regime que também prestigie de forma efetiva 

as decisões arbitrais. Como bem reconhece Carla Castelo Trindade, “quando os 

contribuintes recorrem à arbitragem, fazem-no, ao que se crê, por duas razões 

essenciais: pela celeridade e expectativa de obtenção de uma decisão em tempo útil 

e pela especialização dos árbitros” (TRINDADE, 2016, p. 472). Não há dúvida que 

caso houvesse a ampla recorribilidade, a arbitragem tributária perderia sua razão de 

ser.  

 Por isso, no modelo ora proposto para a arbitragem tributária, deve-se manter 

a tradição brasileira de não admitir, em regra, o recurso, com a possibilidade taxativa 

e bem restrita da parte interessada buscar judicialmente apenas e tão somente a 

anulação da decisão por vício procedimental, tal qual no prazo (90 dias) e nas 

hipóteses previstas no art. 32 da Lei 9.307/96. A possibilidade de o Poder Judiciário 

enfrentar o mérito da questão discutida na arbitragem é excepcional e deve ser 

admitida em apenas uma situação que será tratada a seguir. 

 

6.8.2. A influência do novo direito jurisprudencial brasileiro: o reflexo dos 

precedentes vinculantes proferidos pelo STJ e pelo STF na arbitragem 

 

 Uma questão merece reflexão: quais são os reflexos das decisões judiciais 

proferidas pelo STJ e pelo STF nas sentenças arbitrais. A Lei 9.307/96 não enfrenta 

essa questão e, tradicionalmente, na arbitragem brasileira, as decisões judiciais dos 

Tribunais Superiores possuem simples eficácia persuasiva e de convencimento, ou 

seja, não possuem eficácia vinculante. 580  

 Contudo, o momento atual do sistema processual brasileiro justifica uma 

reflexão sobre a matéria, especialmente em razão da necessidade de se obter uma 

coerência do sistema jurídico, tão importante ao direito tributário, tendo em vista os 

reflexos que as decisões nessa matéria afetam os direitos dos cidadãos, as 

questões orçamentárias e a economia nacional ou local. 

                                            
580 Sobre precedentes, vide DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 2016, p. 468-470. 
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 Não há qualquer dúvida que as decisões judiciais representam importante 

fonte do direito 581 e que elas influenciam a tomada de decisões pelos agentes 

econômicos, com reflexos imediatos na sociedade. Como bem reconhecem DIDIER, 

OLIVEIRA e BRAGA (2016, p. 318), a normatividade da decisão jurisdicional se 

revela em dois momentos ou em duas dimensões: primeiramente, “cria-se a regra 

jurídica do caso concreto”, que é extraída da conclusão da decisão e, em seguida, 

cria-se a “regra jurídica que servirá como modelo normativo para a solução de casos 

futuros semelhantes àquele (que se extrai da fundamentação da decisão).” 

 Os autores também reconhecem que além da norma jurídica individual, o 

processo jurisdicional “também serve como modo de produção da norma jurídica 

geral construída a partir do exame de um caso concreto, que serve como padrão 

decisório para a solução de casos futuros semelhantes.” (DIDIER; OLIVEIRA; 

BRAGA, 2016, p. 318). 

 O novo Código de Processo Civil reforça o papel normativo do Poder 

Judiciário ao adotar um modelo de convergência entre o chamado common law e 

civil law, no qual se assiste, pouco a pouco, a crescente importância dos 

precedentes como “fonte de aplicação do direito, uma vez que um de seus principais 

instrumentos para viabilizar a formação destes padrões decisórios é o recurso.” 

(THEODORO JÚNIOR; NUNES; BAHIA; PEDRON, 2015, p. 291). 

 Não se entrará aqui nas possíveis críticas ao modelo brasileiro de processo 

civil no trato dos precedentes. 582  O que importa para a presente pesquisa é 

reconhecer que esse tema está presente no debate jurídico e não pode ser 

negligenciado. 

 O fato concreto é que o CPC de 2015 reforça o caráter vinculativo de algumas 

decisões proferidas pelos Tribunais Superiores 583, conforme previsão contida no art. 

927 do CPC de 2015: 

 
Art. 927.  Os juízes e os tribunais observarão: 

                                            
581 “Daí se dizer que a sentença é um ato jurídico do qual decorre uma norma jurídica individualizada, 
ou simplesmente norma individual, que se diferencia das demais normas jurídicas (leis, por exemplo) 
em razão da possibilidade de tornar-se indiscutível pela coisa julgada.” (DIDIER; BRAGA; OLIVEIRA, 
2016, p. 317). E em outra parte, os autores deixam expresso que “o processo jurisdicional, como 
espécie de processo, é também um meio de produção de norma jurídica.” (DIDIER; BRAGA; 
OLIVEIRA, 2016, p. 318). 
582 Sobre essas críticas, vide THEODORO JÚNIOR; NUNES; BAHIA; PEDRON, 2016, p. 283-341. 
583  Sobre as alterações legislativas que reforçam o caráter de importância e vinculação da 
jurisprudência nos últimos 25 anos, vide GODOI, 2016, p. 45-47. 
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I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de 
constitucionalidade; 
II - os enunciados de súmula vinculante; 
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução 
de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e 
especial repetitivos; 
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria 
constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional; 
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem 
vinculados. (BRASIL, CPC, 2015) 

 

 São vários, portanto, os tipos de provimentos que irão formar os precedentes 

vinculativos. Didier, Oliveira e Braga conceituam o precedente em sentido lato e 

estrito. Em sentido lato, precedente “é a decisão judicial tomada à luz de um caso 

concreto, cujo elemento normativo pode servir como diretriz para o julgamento 

posterior de casos análogos.” (DIDIER; OLIVEIRA; BRAGA, 2016, p. 455). Em 

sentido estrito, precedente pode ser definido como a própria ratio decidendi, ou seja, 

os fundamentos jurídicos que amparam a decisão. 

 O caráter obrigatório e vinculativo é justamente a sua ratio decidendi, que é 

somente um dos elementos que compõem o precedente (DIDIER; OLIVEIRA; 

BRAGA, 2016, p. 455-456). Como bem reconhece Marciano Godoi (2016, p. 52-53), 

o termo “vinculação aos precedentes” é expressão genérica que pode significar, 

dentre outras coisas, a vinculação à ratio decidendi decorrente de uma única 

decisão proferida pelo STF em sede de controle de constitucionalidade (ADI ou 

repercussão geral) ou pelo STJ no rito dos recursos repetitivos, bem como a a 

vinculação à ratio decidendi decorrente de uma série de decisões reiteradas que 

formam os enunciados das súmulas do STF e do STJ. 

 O efeito vinculante ou obrigatório do precedente é conferido pela lei, de forma 

que a “norma jurídica geral (tese jurídica, ratio decidendi) estabelecida na 

fundamentação de determinadas decisões judiciais tem o condão de vincular 

decisões posteriores, obrigando que os órgãos jurisdicionais adotem aquela mesma 

tese jurídica na sua própria fundamentação.” (DIDIER; OLIVEIRA; BRAGA, 2016, p. 

469). 

 A relevância desses julgados é tanta que a própria Administração Pública se 

encontra vinculada, de forma que o CARF obrigatoriamente tem de aplicar os 

entendimentos firmados pelo STF em sede de controle concentrado de 
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constitucionalidade ou em repercussão geral, bem como pelo STJ em sede de 

recurso repetitivo. 584 

 E o julgamento objetivo concentrado de teses jurídicas pelos Tribunais 

Superiores é uma tendência no direito brasileiro da última década, como bem 

reconhece Marciano Godoi (2016, p. 64-68). 

 Enfim, há um cenário de prática jurídica e legislativa que não pode ser 

desconsiderado pela arbitragem, até porque esta possui natureza jurisdicional. 

Assim, permitir total liberdade ao tribunal arbitral em deixar de aplicar os 

precedentes obrigatórios e vinculativos será medida que irá gerar instabilidade e um 

ambiente de insegurança na aplicação do direito tributário. E a aplicação 

diferenciada do direito tributário a situações iguais irá acarretar problemas de justiça 

fiscal e possíveis desequilíbrios na livre concorrência, com desprestígio à busca pela 

neutralidade tributária. A questão da aplicação isonômica do direito é diretriz 

constitucional, uma vez que o art. 150, II, da CF/88 prevê a proibição de se instituir 

tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações 

equivalentes. E o efeito colateral da tributação no mercado é tema relevante e que já 

esteve na pauta do STF, merecendo destaque o famoso caso America Virginia, no 

qual o STF validou o ato da Receita Federal de cassação do regime especial de 

fabricação de cigarros de uma sociedade empresária – o que culminou com a 

paralisação de suas atividades - uma vez que esta era devedora contumaz e de 

valores muito expressivos de IPI. Tal acórdão possui a seguinte ementa: 

                                            
584  Art. 62, RICARF: Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a 
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de 
inconstitucionalidade. 
§ 1º O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato 
normativo:  
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal 
Federal; (Redação dada pela Portaria MF nº 39, de 2016)  
II - que fundamente crédito tributário objeto de:  
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição 
Federal; 
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de 
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 
a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela 
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF nº 152, de 2016) 
(...) 
§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei nº 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, 
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. 
(Redação dada pela Portaria MF nº 152, de 2016) 
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EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Inadmissibilidade. 
Estabelecimento industrial. Interdição pela Secretaria da Receita Federal. 
Fabricação de cigarros. Cancelamento do registro especial para produção. 
Legalidade aparente. Inadimplemento sistemático e isolado da obrigação de 
pagar Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. Comportamento 
ofensivo à livre concorrência. Singularidade do mercado e do caso. Liminar 
indeferida em ação cautelar. Inexistência de razoabilidade jurídica da 
pretensão. Votos vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de 
emprestar efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de 
indústria de cigarros que, deixando sistemática e isoladamente de recolher 
o Imposto sobre Produtos Industrializados, com conseqüente redução do 
preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu cancelado 
o registro especial e interditados os estabelecimentos. 
(AC 1657 MC, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ 
Acórdão:  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2007, 
DJe-092 DIVULG 30-08-2007 PUBLIC 31-08-2007 DJ 31-08-2007 PP-
00028 EMENT VOL-02287-02 PP-00254 RTJ VOL-00204-01 PP-00099 
RDDT n. 146, 2007, p. 231-232 RCJ v. 21, n. 137, 2007, p. 81) 

 

  O acórdão citado se refere à medida cautelar que buscava conferir efeito 

suspensivo ao recurso extraordinário apresentado pela empresa. Este último apelo 

foi posteriormente julgado pelo STF, que o desproveu para manter a sanção 

aplicada. No julgamento do RE 550.769, merece destaque trecho do voto do Ministro 

Lewandowski, que consignou o seguinte: 

 
A situação revela-se ainda mais grave, na espécie, por tratar-se do não 
recolhimento de impostos sobre produtos industrializados – IPI, o qual 
incide, em função da essencialidade do produto, sobre 70% (setenta por 
cento) do total da arrecadação de impostos do setor.  
Em outras palavras, o descumprimento injustificado e reiterado de 
obrigações tributárias principais e acessórias por parte da recorrente 
acarreta notória distorção no sistema concorrencial do mercado tabagista, 
na medida em que lhe permite comercializar os seus produtos em patamar 
de preço inferior ao de seus concorrentes. 
A liberdade de iniciativa, como se sabe, não é absoluta, encontrando limites, 
dentre outros, no princípio constitucional da livre concorrência, do qual é 
serviente, e que se encontra protegido por diversos diplomas legais, arsenal 
do qual faz parte também o Decreto-Lei 1.593/77. 
Tércio Sampaio Ferraz Júnior, nesse sentido, em parecer de fls. 1.909-
1.947, conclui que o referido Decreto-lei “fortalece a livre iniciativa, sendo 
perfeitamente adequado em termos de razoabilidade aos fins a que se 
destina, mantendo-se dentro das exigências do princípio da neutralidade 
concorrencial do Estado”. (BRASIL, 2013) 

 

 O sistema tributário busca uma correta e a mais justa possível distribuição 

dos encargos financeiros na sociedade. Apesar de se reconhecer que isso nem 

sempre é alcançado, em especial pela atuação nem sempre eficiente do legislador 

na conformação de políticas fiscais, o fato é que se deve estar atento para evitar 

desequilíbrios dessa natureza. A advertência feita por Diego Bomfim merece 

destaque: 



	347 

O dever de o Estado tratar os concorrentes em igualdade de condições 
(neutralidade concorrencial), inclusive por meio do exercício da competência 
tributária (neutralidade tributária), é apenas um dos sentidos do princípio da 
livre concorrência, como já foi dito. 
Desdobrado como uma faceta do princípio da livre concorrência, a 
neutralidade concorrencial do Estado tem como função garantir que o ente 
estatal não interfira negativamente na consecução ou preservação da livre 
concorrência. 
Se um dos princípios retores da ordem econômica é justamente a livre 
concorrência, o próprio ente público deve se pautar em suas relações com 
os particulares de modo a não ser um agente fomentador de desequilíbrios, 
uma vez que “se o princípio da livre concorrência é prestigiado pela Ordem 
Econômica, justificando as normas tributárias que o procurem alcançar, é 
coerente admitir que não deve a mesma norma tributária atuar em sentido 
diverso daquela meta.” É por essa razão que Tércio Sampaio Ferraz Júnior 
confirma que “da livre concorrência decorre, assim, a exigência de 
imparcialidade dos atos impositivos (soberanos) do Estado em face dos 
concorrentes”. 
A neutralidade concorrencial do Estado, então, garante aos concorrentes 
um tratamento estatal em igualdade de condições, o que faz nascer um 
dever de análise dos efeitos concorrenciais que atos do Poder Público são 
capazes de gerar, já que não devem funcionar como fomentadores de 
privilégios entre concorrentes. (BOMFIM, 2012, p. 32) 

 

 A busca por uma unidade, coerência e estabilidade na aplicação do direito é 

uma premissa do novo CPC de 2015 (vide art. 926) e não pode deixar de ser 

observada pelos árbitros, especialmente em uma matéria sensível como a tributária. 

A necessidade de se compreender o princípio da igualdade não apenas como 

igualdade frente à lei, mas como um ideal de isonomia frente ao Direito, exige que 

se reconheça que, no âmbito da função jurisdicional, o tratamento isonômico das 

partes não se limita à garantia de igualdade de acesso à jurisdição e de participação 

em paridade de armas, mas “é necessário pensar também no princípio isonômico 

visto sob o viés da igualdade perante as decisões judiciais.” (DIDIER; OLIVEIRA; 

BRAGA, 2016, p. 481). 

 Por isso, não seria correta uma situação no qual o STJ, em sede de recurso 

repetitivo, decidisse que empresas de determinado segmento de mercado não 

fossem contempladas com uma isenção ou com o direito de dedução de certas 

despesas da apuração do IRPJ ou mesmo de apropriação de créditos de PIS-

COFINS, ao passo que o tribunal arbitral decidisse de forma completamente distinta 

ao analisar e acolher o requerimento de empresa integrante deste segmento 

econômico e cujo mérito fosse o mesmo do decidido pelo STJ. 585 

                                            
585 “Não se pode admitir como isonômica a postura de um órgão do Estado que, diante de uma 
situação concreta, chega a um determinado resultado e, diante de outra situação concreta, em tudo 
semelhante à primeira, chega a solução distinta. Daí a importância de os tribunais promoverem a 
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 Importante ressaltar que, para a arbitragem, serão relevantes as decisões 

com eficácia vinculante proferidas do STF e do STJ. As decisões proferidas pelos 

Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais (tribunais de 2ª instância), 

mesmo que proferidas em incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 

ou de assunção de competência 586 ou ainda em arguição de inconstitucionalidade 

apreciada pelo órgão plenário ou especial, apesar de relevantes, servirão, na 

arbitragem, apenas como precedentes persuasivos, pois essas decisões são 

passíveis de reforma pelo STJ ou pelo STF. Ou seja, por não serem definitivas, não 

poderiam, nunca, vincular as decisões dos árbitros. 

 Por isso, o modelo de arbitragem proposto neste trabalho exige que o árbitro 

ou o tribunal arbitral observe o art. 927 do novo CPC e siga os precedentes 

vinculativos e obrigatórios proferidos pelo STJ e pelo STF. Logicamente, isso não o 

impede de deixar de aplicá-los caso entenda que haja diferenças que assim 

justifiquem. Ou seja, apliquem corretamente as técnicas da distinção (regra do 

distinguishing), tal qual preconizado no CPC de 2015. 587 

 Caso o árbitro deixe de aplicar esses precedentes vinculantes e obrigatórios, 

o modelo ora proposto de arbitragem tributária deverá prever instrumento processual 

para sua correção. Essa seria a única possibilidade de o Poder Judiciário reformar 

uma sentença arbitral no mérito, pois não se estaria em uma situação de simples 

anulação por vício no procedimento. 

 E utilizando as ferramentas que o sistema processual brasileiro prevê para 

tais situações, o modelo proposto para a arbitragem tributária deverá prever a 

possibilidade de a parte interessada apresentar reclamação, instrumento já existente 

e regrado no CPC 588 para garantir, entre outros fins, a autoridade das decisões dos 

Tribunais. Se a parte alega que o árbitro ou o Tribunal arbitral decidiu contrariamente 

a um precedente obrigatório ou vinculante, nada melhor que o Tribunal Superior que 

o proferiu analise e julgue a questão, mantendo, assim, a estabilidade e coerência 

na aplicação do Direito. 

 O regime português de arbitragem tributária foi sensível a esse tema e 

permite a oposição de recurso, a ser analisado pelo Tribunal integrante do Poder 

                                                                                                                                        
uniformização da sua jurisprudência, de forma a zelar também pela sua estabilidade, integridade e 
coerência, tal como impõe o art. 926, CPC. (DIDIER; OLIVEIRA; BRAGA, 2016, p. 482). 
586 Vide artigos 947, 948 e 976 do CPC/2015. 
587 Sobre o distinguishing, vide DIDIER; OLIVEIRA; BRAGA, 2016, p. 504-507. 
588 Vide art. 988 do CPC/2015 e artigos 102, I, ‘l’; 103-A, § 3º; 105, I, f, da CF/88. 
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Judiciário, que poderá rever o mérito da sentença arbitral se a questão jurídica 

debatida exigir a análise da constitucionalidade de uma norma ou se a decisão 

arbitral estiver em confronto com jurisprudência do Tribunal Central Administrativo 

ou com o Supremo Tribunal Administrativo. Eis o teor do art. 25º do Decreto-lei 

10/2011: 

 
Artigo 25.º 
Fundamento do recurso da decisão arbitral 
 
1 - A decisão arbitral sobre o mérito da pretensão deduzida que ponha 
termo ao processo arbitral é susceptível de recurso para o Tribunal 
Constitucional na parte em que recuse a aplicação de qualquer norma com 
fundamento na sua inconstitucionalidade ou que aplique norma cuja 
inconstitucionalidade tenha sido suscitada. 
2 - A decisão arbitral sobre o mérito da pretensão deduzida que ponha 
termo ao processo arbitral é ainda susceptível de recurso para o Supremo 
Tribunal Administrativo quando esteja em oposição, quanto à mesma 
questão fundamental de direito, com acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo ou pelo Supremo Tribunal Administrativo. 
3 - Ao recurso previsto no número anterior é aplicável, com as necessárias 
adaptações, o regime do recurso para uniformização de jurisprudência 
regulado no artigo 152.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, contando-se o prazo para o recurso a partir da notificação 
da decisão arbitral. 
4 - Os recursos previstos nos números anteriores são apresentados, por 
meio de requerimento acompanhado de cópia do processo arbitral, no 
tribunal competente para conhecer do recurso. 
5 - A interposição de recurso é obrigatoriamente comunicada ao Centro de 
Arbitragem Administrativa e à outra parte. 

 

 A primeira hipótese que envolve a sentença arbitral reconhecer a 

inconstitucionalidade de ato normativo não se aplicaria ao direito brasileiro, pois, 

como restou dito nesse capítulo, em face da reserva de plenário prevista no art. 97 

da CF/88, o árbitro não possui competência para enfrentar essa matéria. Essa 

particularidade do regime português, portanto, não se aplica ao modelo brasileiro de 

controle de constitucionalidade. 

 Porém, a preservação da jurisprudência dominante dos tribunais – segunda 

hipótese do regime português acima transcrito - é questão essencial e que não pode 

ser desprezada pelo direito brasileiro, especialmente quando se trata da matéria 

tributária, tão sensível aos princípios da isonomia, capacidade contributiva e 

solidariedade no custeio dos encargos públicos. 
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 A importância dos precedentes do STF já era reconhecida como relevante 

pelo legislador brasileiro. Tanto que havia no CPC de 1973 589 como no CPC de 

2015 590 (com pouca alteração) a previsão de que o título judicial não seria exigível 

se fosse contrário ao entendimento firmado pelo STF em sede de controle de 

constitucionalidade (difuso ou concentrado). Além disso, o novo CPC criou uma 

hipótese nova para legitimar o ajuizamento de ação rescisória justamente em razão 

desse confronto entre a sentença judicial e o entendimento firmado pelo STF, caso 

este venha a se firmar posteriormente ao trânsito em julgado do título judicial. 591 Em 

síntese, o sistema processual brasileiro busca garantir a integridade do direito, de 

forma a permitir, ao máximo, a aplicação coerente e isonômica das normas jurídicas. 

 Por isso, não há dúvida que é necessária a existência de um instrumento 

processual para assegurar a aplicação isonômica do Direito, premissa que o modelo 

proposto para a arbitragem tributária brasileira adota, de forma a prever o uso 

excepcional da reclamação pela parte interessada como meio de permitir a análise e 

eventual reforma do mérito da sentença arbitral pelo Poder Judiciário, quando esta 

afrontar ou estiver em sentido contrário a entendimento firmado pelo STF ou pelo 

STJ em precedente vinculante ou obrigatório, tal qual previsto no art. 927 do 

CPC/2015. 

 

6.9 Conclusão deste capítulo 
 

 Muitas são as questões que devem ser enfrentadas na criação do modelo de 

arbitragem tributária no Brasil. A experiência portuguesa é rica e indica algumas 

opções interessantes, mas que também devem ser adaptadas à realidade jurídica e 

tradicional brasileira.  

                                            
589 Art. 475-L, § 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também 
inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo 
Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo 
Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. 
590 Art. 525, § 12.  Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também 
inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo 
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou 
interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a 
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 
591 Art. 525, § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão 
exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão 
proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 
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 Não se pode esquecer que as particularidades na criação da arbitragem 

tributária brasileira devem ser calibradas com as experiências nacionais e 

estrangeiras de décadas em matéria arbitral. 

 Esse trabalho buscou mostrar também como é rica a discussão da matéria 

arbitral e como essa matéria é influenciada pelo direito estrangeiro. Nesse aspecto, 

o modelo de arbitragem tributária brasileira não pode desprezar a influência positiva 

dos vinte anos de experiência da arbitragem privada brasileira, desenvolvida por 

experientes juristas e advogados juntamente com instituições de administração de 

arbitragem de reconhecida reputação e idoneidade. 

 Desde aspectos formais envolvendo alterações legislativas a outros 

elementos relevantes para a definição do regime, há muitas variáveis que devem ser 

objeto de reflexão para que o regime a ser criado tenha êxito. Entre esses requisitos, 

o presente trabalho buscou enfrentar os seguintes tópicos considerados relevantes 

para se pensar, originalmente, o regime de arbitragem tributária no Brasil: (1) o 

modo de constituição da arbitragem; (2) o prazo para se apresentar o pedido de 

arbitragem; (3) os efeitos da constituição da arbitragem e a suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário; (4) o órgão competente para administrar a 

Arbitragem; (5) os árbitros e do controle deontológico na arbitragem tributária; (6) os 

atos passíveis de apreciação e julgamento na arbitragem tributária; (7) os custos da 

arbitragem; (8) os meios de impugnação da sentença arbitral; e (9) os efeitos dos 

precedentes dos STJ e do STF. 

 Quanto ao modo de constituição da arbitragem, o modelo proposto de 

arbitragem tributária deve prever duas formas de vinculação à disposição das partes. 

A primeira forma se daria por meio de um compromisso arbitral, passível de ser 

estabelecida assim que o sujeito passivo receber o lançamento de ofício (auto de 

infração ou despacho decisório) ou após a decisão administrativa desfavorável ao 

sujeito passivo e proferida no curso do processo administrativo tributário, em razão 

do desprovimento de sua defesa ou recurso. A segunda maneira se daria pela 

adoção de um ato administrativo normativo (similar a uma portaria ou instrução 

normativa) no qual a Administração Pública fazendária, previamente a qualquer ato 

concreto de lançamento, vincular-se-ia à arbitragem nas hipóteses que ela entender 

pertinente. Em ambas as hipóteses, as partes manifestariam a intenção na adoção 

da arbitragem, porém em momentos distintos. Inicialmente, a Administração 
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Tributária diria que determinado conflito poderá ser resolvido pela via arbitral, 

cabendo ao sujeito passivo o direito potestativo de exercer a escolha. 

 Quanto ao prazo para se apresentar o pedido de instituição, como na 

arbitragem tributária brasileira deve-se prever um prazo bem mais curto que o 

usualmente utilizado para o sujeito passivo levar sua irresignação ao Poder 

Judiciário (5 anos), o modelo proposto é de que o sujeito passivo poderá requerer a 

instituição a arbitragem tributária no prazo de 120 dias, prazo este que será contado 

do recebimento do auto de infração ou do despacho decisório que não homologar 

uma compensação, ou da última decisão administrativa desfavorável ao sujeito 

passivo e proferida no curso de processo administrativo tributário. Essa última 

hipótese decorre do entendimento de que a arbitragem tributária não impede a 

utilização anterior da via administrativa. 

 Quanto aos efeitos da constituição da arbitragem, frente à particularidade 

normativa e empírica brasileira, no modelo ora proposto, a apresentação do 

requerimento ou pedido de instauração da arbitragem deve ser entendida como uma 

hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ao lado das demais 

previstas no art. 151 do CTN, ao menos até a efetiva instauração da arbitragem, 

momento no qual os árbitros poderão avaliar formalmente o pleito de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. 

 Quanto ao órgão competente para administrar a arbitragem, no modelo 

proposto neste trabalho, as instituições de arbitragem brasileiras já existentes e que 

possuem notória reputação e idoneidade, desde que previamente credenciadas pelo 

órgão fazendário competente (Ministério ou Secretaria da Fazenda, a depender da 

titularidade do crédito tributário) ou pelo CNJ, deverão ser os órgãos responsáveis 

pela administração das arbitragens internas que envolvam a matéria tributária. Nada 

impede a criação de um centro específico, mas essas instituições devem ser 

incluídas nesse processo de difusão da arbitragem tributária. E em razão da 

dimensão continental brasileira, o modelo proposto exige a adoção de mais de um 

centro ou instituição particular devidamente credenciados e aptos para a 

administração de arbitragens que envolvam conflitos tributários. 

 No que diz respeito aos árbitros e ao controle deontológico na arbitragem 

tributária, no modelo proposto da arbitragem tributária, a pessoa indicada ficaria 

impedida de exercer a função de árbitro nas seguintes hipóteses: (1) tenha sido 

dirigente, funcionário ou agente da administração tributária lançadora do crédito 
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tributário nos três anos anteriores à sua indicação como árbitro; (2) tenha sido 

membro da diretoria ou conselho de administração, trabalhador, mandatário, 

representante, auditor, advogado ou consultor do sujeito passivo que seja parte no 

processo ou pertencente ao mesmo grupo econômico nos três anos anteriores à sua 

indicação como árbitro; (3) tenha sido empregado, colaborador, membro, associado 

ou sócio de sociedade que tenha prestado serviços jurídicos, de consultoria ou de 

auditoria ao sujeito passivo, nos três anos anteriores à sua indicação como árbitro. 

 Deve-se esclarecer que, mesmo passado o mencionado prazo impeditivo de 

quarentena, qualquer relação de vinculação profissional ou negocial pretérita entre o 

árbitro e uma das partes ou seus advogados certamente é situação que irá gerar 

dúvidas quanto à imparcialidade ou independência, motivo pelo qual fatos desse 

quilate deverão ser expressamente revelados. 

 De qualquer forma, frente à particularidade da atuação em regra polarizada 

dos profissionais envolvidos com a matéria tributária, o modelo proposto parte da 

premissa de que o simples fato de o árbitro ter publicado um artigo acadêmico 

relativo a uma matéria que tangencia o objeto da arbitragem não é motivo para 

impugná-lo nem configura hipótese de parcialidade a ponto de comprometer sua 

atuação. Mas quanto maior o alcance e vinculação de identidade entre a matéria 

objeto do litígio e a manifestação anterior de autoria do profissional sobre 

determinada matéria, maior serão as chances de existir um impedimento e, por 

consequência, razão para sua impugnação caso venha a ser indicado como árbitro.  
 Quanto à questão da publicidade e transparência, no modelo proposto, as 

sentenças arbitrais deverão ser disponibilizadas na sua integralidade no site da 

instituição ou centro que administre os procedimentos arbitrais tão logo as partes 

interessadas sejam dela notificadas, sendo desnecessário retirar dados como nome 

das partes, valores e outros relativos às particularidades dos casos, pois não há 

motivos para sua confidencialidade. 

 Quanto aos atos passíveis de apreciação e julgamento, a proposta do modelo 

de arbitragem tributária alcançará a discussão de legalidade de créditos tributários 

devidamente formalizados por meio de lançamentos de ofício (art. 142 do CTN), 

bem como compensações não homologadas pela Receita Federal por meio da 

expedição de despacho decisório. A matéria passível de debate será ampla, tal qual 

existente nos processos administrativos, mas o tribunal arbitral não poderá declarar 

a inconstitucionalidade de uma lei ou simplesmente deixar de aplicá-la ao caso. A 
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arbitragem não deve se restringir a uma ou outra espécie tributária, mas a todos os 

tributos (impostos, taxas, contribuições, empréstimo compulsória e contribuição de 

melhoria). É vedada a arbitragem por equidade, contudo, isso não impede a 

aplicação, ao caso concreto, da norma jurídica extraída do art. 112 do CTN, que 

permite a aplicação do princípio in dubio pro reo no que se refere à matéria de direito 

tributário sancionatório. E por fim, ao menos no modelo inaugural proposto, a 

arbitragem deverá ter um limite de valor, de forma a alcançar lançamentos e 

cobranças de até 15 milhões de reais. 

 Quanto aos custos da arbitragem, o modelo proposto para a arbitragem 

tributária entende que eles (que incluem a taxa de registro e de administração, além 

dos honorários dos árbitros) devem ser mais baixos que o usualmente praticado nas 

instituições e centros de arbitragem brasileiras, podendo variar em razão do valor do 

litígio, mas com um teto ou limite máximo de 10% (dez por cento) da quantia 

envolvida, calculado conforme uma tabela regressiva, em faixas diferenciadas, de 

forma que quanto maior o valor, menor o percentual. Por outro lado, o valor de piso 

(de início) desses custos deve ser compatível com uma remuneração mínima do 

árbitro e da instituição arbitral. Para tanto, entendemos que para o presente 

momento, o valor mínimo dos custos da arbitragem deve ser de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), incluindo a taxa de registro em prol da instituição ou centro responsável 

pela administração do procedimento mais os honorários dos árbitros. 

 A sentença arbitral poderá ser questionada, sendo que as hipóteses previstas 

no art. 31 da Lei 9.307/96 são perfeitamente cabíveis à arbitragem tributária, sendo 

cabível a ação de anulação da sentença arbitral por vício de procedimento. Contudo, 

mesmo se adotando a regra tradicional de irrecorribilidade da sentença arbitral, há 

justificativa para se criar uma hipótese de exceção, de forma a permitir à parte 

interessada impugnar, via reclamação, a decisão arbitral quando esta violar ou 

afrontar decisões judiciais vinculantes proferidas pelo STJ e STF (precedentes 

obrigatórios previstos no art. 927 do CPC/2015), tal qual ocorre nos casos de 

recursos repetitivos, decisões com repercussão geral e súmulas vinculantes. 

 Enfim, o objetivo desse trabalho foi estabelecer parâmetros importantes que 

deverão ser tratados na futura legislação que eventualmente crie o regime da 

arbitragem tributária, bem como definir um modelo para a arbitragem tributária no 

Brasil. 
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 Há cenário legislativo e institucional para sua criação. Já é hora de se superar 

a questão do dogma da indisponibilidade e começar a discutir questões mais 

concretas e práticas para que a arbitragem na matéria tributária um dia venha a 

realmente existir no território brasileiro. 

 Cremos que conseguimos dar dois passos importantes. O primeiro envolve o 

levantamento e a discussão crítica sobre questões que giram em torno da matéria. O 

segundo envolve a elaboração de um modelo possível e inicial para a arbitragem 

tributária. Esperamos que a partir das discussões e propostas ora apresentadas se 

inicie uma análise mais crítica sobre o tema, avançando de forma a conseguirmos, 

no futuro próximo, termos realmente um projeto de lei sobre a matéria.  

 Mas para vingar e ter sucesso, essas ideias devem ser previamente debatidas 

pelos vários setores da sociedade, como OAB, Federações e Associações 

representativas de setores de mercado e de contribuintes (FIESP, FIEMG, CDL, 

etc), universidades, as próprias instituições e centros de arbitragem brasileiros, o 

CONIMA, bem como envolver o próprio Poder Judiciário (CNJ, por exemplo) e as 

administrações tributárias, de forma a se criar um regime real e passível de 

execução, mesmo que apresente alguns limites iniciais e transitórios, necessários 

até o instituto ganhar confiança plena das partes e estar consolidado. Caberá às 

partes promover essa aproximação e buscar, livres de preconceitos, resistências e 

interesses particulares, discutir e moldar democraticamente esse regime. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 Conferir melhor eficácia aos meios de resolução de conflitos é preocupação 

constante dos países. Seja em razão da necessidade de se garantir de forma mais 

eficiente o direito fundamental de acesso à justiça, seja para dar mais segurança e 

celeridade aos processos judiciais, é certo que os meios outrora ditos alternativos de 

resolução de conflitos ressurgiram justamente porque as vias tradicionais estatais 

não conseguiram dar a devida resposta às necessidades das pessoas e do 

mercado. 

 A importância dos meios adequados de solução de conflitos para os fins 

acima citados foi reconhecida em termos de política pública e judiciária, em leis e em 

estudos acadêmicos de vários países, inclusive o Brasil. Há muito tempo tem-se 

reconhecido a necessidade de se recepcionar outras formas de resolução de 

conflitos, fora e além da esfera judicial estatal, seja porque em muitos casos ela não 

se revela a mais adequada ou compatível para aquele litígio, seja porque a 

morosidade processual reduz drasticamente o resultado útil de qualquer processo. 

Voltando os olhos para a matéria tributária, permanecer litigando por dez, quinze ou 

vinte anos traz muita insegurança a qualquer jurisdicionado e afeta diretamente o 

desenvolvimento econômico do país. Reconhece-se, assim, que algo deve ser feito 

e renovado e que há espaço e necessidade de se aprimorar os estudos sobre suas 

melhores formas e práticas, o que inclui o estudo da arbitragem no direito tributário. 

Nesse ponto, é relevante considerar que as demandas tributárias, no Brasil, 

trazem grande preocupação em decorrência dos reflexos da morosidade e da falta 

de uma justiça especializada. A questão do tempo pode gerar alto custo e 

insegurança às empresas ao longo do tempo, tais como a disponibilidade de 

depósito judicial, garantia, provisões contábeis e completa indefinição do resultado 

final. E a questão da falta de especialidade no trato da matéria retira ou reduz a 

confiança que se deve depositar em um órgão julgador. 

 Certamente, a arbitragem permitirá que uma gama de contribuintes que 

certamente não discutiriam suas questões em razão da morosidade do Judiciário 

decidam discuti-las justamente em razão da celeridade da arbitragem. Além disso, 

as estatísticas do CARF mostram uma particularidade do direito processual tributário 

brasileiro: uma grande quantidade de processos sem prioridade, com valores de até 

15 milhões de reais que aguardam por anos julgamento naquele órgão 
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administrativo. Certamente, vários desses autuados iriam optar pela via arbitral em 

razão da especialização e celeridade. 

 Assim, a arbitragem tributária, ao menos no início, pode mirar suas 

pretensões nesse tipo de demanda, o que possibilitará, inclusive, garantir, de forma 

mais efetiva, o direito do cidadão ao acesso à justiça, de modo que obtenha a 

solução adequada e célere do conflito existente. 

 A arbitragem, portanto, poderá atingir alguns nichos que trarão consequências 

positivas para parcela da sociedade e para a vida econômica nacional. E centrando 

no tema dessa tese, mesmo que a arbitragem na esfera tributária não seja “a 

solução” para os problemas que tangenciam a crise numérica dos processos que 

envolvem a matéria tributária, certamente irá conferir efetividade ao acesso à justiça 

pois será mais uma forma de o contribuinte fazer valer o seu direito de discutir as 

cobranças impostas pelo Fisco, bem como terá decisões mais céleres e, a princípio, 

com mais qualidade técnica. Benefícios como celeridade e especialidade são muito 

relevantes ao cidadão e para as empresas. Ou seja, os benefícios que a doutrina 

atribui à arbitragem em geral também estarão presentes na área fiscal. 

Outro importante resultado positivo da implementação da arbitragem será a 

possibilidade de interferir, de forma positiva, nas decisões judiciais que vierem a ser 

proferidas. Como, em geral, as decisões arbitrais serão proferidas antes que os 

tribunais estatais se manifestem sobre tais matérias, certamente os fundamentos 

nelas expostos – que deverão se tornar públicos e levados ao conhecimento amplo 

e geral - deverão refletir no melhor conteúdo das decisões judiciais. Esse novo fórum 

trará novos elementos que possibilitarão o aumento do debate e do diálogo entre as 

partes e as instâncias julgadoras e as decisões arbitrais se tornarão mais uma fonte 

do direito tributário. Isso é relevante não só para o cidadão, mas para o sistema de 

justiça nacional. 

Por fim, a arbitragem também trará benefícios à Administração Pública, pois 

caso ela se sagre vencedora, receberá seus créditos bem antes da solução da 

mesma demanda no Conselho de Contribuintes e/ou no Judiciário, como poderá 

ajuizar a execução fiscal também de forma mais célere e tempestiva, aumentando a 

possibilidade de sucesso da medida judicial. 

 Portanto, sendo visível que a implementação da arbitragem possui benefícios, 

cumpre reconhecer sua legitimidade e constitucionalidade. 
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 A justificativa para a vedação da submissão à arbitragem de direitos 

indisponíveis é política e não jurídica. Ainda que cada Estado, dentro de sua própria 

avaliação política e econômica, decida quais as matérias podem ou não ser 

solucionadas pela arbitragem e mesmo se reconhecendo que muitas vezes as 

questões que estão excluídas do campo da arbitragem possuem grande vínculo com 

os fundamentos da organização social e econômica do Estado, o fato é que o campo 

de arbitrabilidade vem crescendo com o passar dos tempos e há estímulo à 

arbitragem no mundo afora, a ponto de alcançar matérias sensíveis, o que inclui a 

de direito tributário. A arbitragem não possui um critério único ou natural, tal como se 

parece crer, nem está vinculada obrigatoriamente à disponibilidade do direito. A 

existência do critério da patrimonialidade atesta que direitos indisponíveis e com 

conteúdo patrimonial podem ser arbitráveis. 

 Assim, o dogma da indisponibilidade do crédito tributário e o dogma do 

monopólio estatal da jurisdição devem ser superados, pois o procedimento de 

solução de conflito não possui qualquer vinculação com o direito material e o direito 

fundamental de acesso à justiça não se restringe às formas estatais. 

 A autonomia privada, premissa essencial da arbitragem, não importa em 

delegação de poderes, mas representa apenas a possibilidade ou faculdade das 

pessoas escolherem a forma pela qual elas querem que determinado litígio seja 

resolvido, sempre com base no direito constituído, nunca pela equidade. Em outras 

palavras, ao se firmar convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso), não 

está dispondo, renunciando nem transacionando com nenhum direito, mas apenas 

elegendo um meio que em tese é mais eficaz e eficiente para a resolução de 

determinado litígio. 

 O árbitro, da mesma forma que o juiz, não está autorizado a promover a 

disposição do conteúdo da relação jurídica em debate, mas de analisar e decidir a 

controvérsia conforme o direito positivo. 592 Esse poder advém da lei e a escolha do 

árbitro decorre simplesmente de suas qualidades técnicas e habilidades individuais. 

 Essas conclusões são importantes e relevantes para justificar e legitimar 

juridicamente a arbitragem tributária. 

                                            
592 Como já dito nesse trabalho, a decisão por equidade não seria aplicada em se tratando de litígio 
envolvendo a matéria tributária. 
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 Como há cenário legislativo e institucional para sua criação, já é hora de se 

começar a discutir questões mais concretas e práticas para que a arbitragem na 

matéria tributária seja realidade um dia no território brasileiro. 

 Logo, deve-se pensar em como seria sua instituição no ordenamento jurídico 

brasileiro. Em razão de diversos precedentes do STF, reconheceu-se que é 

necessária a edição de lei federal para tratar de norma geral do regime jurídico da 

arbitragem tributária, sendo certo que não é necessária a edição de lei 

complementar para alterar o CTN e prever como hipótese de extinção do crédito 

tributário a sentença arbitral final favorável ao sujeito passivo. A edição de lei 

complementar, mesmo que não seja obrigatória, seria ideal para dar uniformidade à 

matéria e incentivar os Estados e Municípios a adotarem a arbitragem como forma 

de resolução de conflitos tributários. 

 Cumpre dizer que os Estados também poderão criar essa modalidade como 

nova forma de extinção do crédito tributário, na esteira da jurisprudência do STF. 

Contudo, para tanto, o Estado depende da edição de uma lei geral federal tratando 

especificamente da arbitragem no campo fiscal. 

 E seguindo o raciocínio, a Lei nº 9.307/96, tal como hoje está conformada, 

não seria suficiente para legitimar a adoção da arbitragem para resolver conflito de 

matéria tributária, sendo certo que, para tanto, é condição a prévia edição de lei 

federal para tratar do tema, na qualidade de norma geral. 593 

 Por fim, a criação de um modelo de arbitragem tributária pode observar e 

aprender com a experiência estrangeira sobre o tema, mas também deve adequar 

essas influências à realidade brasileira, de forma a preservar os interesses das 

partes envolvidas, a respeitar a tradição existente no modelo de arbitragem vigente 

no Brasil e estar atento às eventuais desconfianças do Poder Público com esse 

tema tão novo para ele. 

 Muitas são as questões que devem ser enfrentadas na criação do modelo de 

arbitragem tributária no Brasil. A experiência portuguesa é rica e indica algumas 

opções interessantes, mas que também devem ser adaptadas à realidade jurídica e 

tradicional brasileira. Não se pode esquecer que as particularidades na criação da 

arbitragem tributária brasileira devem ser calibradas com as experiências nacionais 

                                            
593  Logicamente, se a Lei 9.307/96 não aplicável, a Lei Mineira de Arbitragem (Lei Estadual nº 
19.477/2011) também não seria, na medida em que esta última se vincula à primeira e se refere 
textualmente apenas aos direitos patrimoniais disponíveis. 
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e estrangeiras de décadas em matéria arbitral. Esse trabalho buscou mostrar 

também como é rica a discussão da arbitragem e como ela é influenciada pelo 

direito estrangeiro. 

 Nesse aspecto, o modelo de arbitragem tributária brasileira proposto não 

pode desprezar a influência positiva dos vinte anos de experiência da arbitragem 

privada brasileira, desenvolvida por experientes juristas e advogados juntamente 

com instituições de administração de arbitragem de reconhecida reputação e 

idoneidade. 

 Desde aspectos formais envolvendo alterações legislativas a outros 

elementos relevantes para a definição do regime, há muitas variáveis que devem ser 

objeto de reflexão para que o regime a ser criado tenha êxito. Entre esses requisitos, 

o presente trabalho buscou enfrentar os seguintes tópicos consideráveis relevantes 

para se propor, originalmente, o modelo de arbitragem tributária no Brasil, que deve 

enfrentar os seguintes temas: 

 
(1) o modo de constituição da arbitragem, conferindo um direito potestativo 
ao sujeito passivo; 
 
(2) o prazo para se apresentar o pedido de arbitragem, que deverá ser bem 
mais curto que o prazo geral de 05 anos que o sujeito passivo dispõe para 
propor suas demandas judiciais; 
 
(3) os efeitos da constituição da arbitragem, de forma que sua apresentação 
importe na suspensão da exigibilidade do crédito tributário; 
 
(4) o órgão competente para administrar a arbitragem tributária, que não 
poderá desconsiderar a vasta experiência das principais instituições e 
câmaras de arbitragem brasileiras e o vasto território nacional a ser 
alcançado; 
 
(5) os árbitros e o controle deontológico na arbitragem tributária, cuja 
experiência estrangeira é bem considerável, de modo a ser feito um 
rigoroso controle que manterá a confiança necessária no instituto da 
arbitragem tributária; 
 
(6) os atos passíveis de apreciação e julgamento na arbitragem tributária, 
dos quais se destacam os lançamentos de ofício (especialmente os autos 
de infração) envolvendo todos os tributos brasileiros (e não apenas alguns 
impostos), bem como a impugnação de despachos decisórios que não 
homologam compensação administrativa realizada pelo contribuinte; 
 
(7) os custos da arbitragem, de forma a permitir que ela também seja uma 
via para os menos favorecidos em recursos financeiros e evitar a pecha de 
“justiça dos e para os ricos”. 
 
(8) os meios de impugnação da sentença arbitral e os reflexos dos 
precedentes obrigatórios ou vinculantes. 
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 Cremos que conseguimos dar dois passos importantes. O primeiro envolve o 

levantamento e a discussão crítica sobre questões que giram em torno da matéria. O 

segundo envolve a elaboração de um modelo possível e inicial para a arbitragem 

tributária brasileira. Esperamos que a partir das discussões e propostas ora 

apresentadas se inicie uma análise mais crítica sobre o tema, avançando de forma a 

conseguirmos, no futuro próximo, termos realmente um projeto de lei sobre a 

matéria. 

 Mas para vingar e ter sucesso, ela deve ser previamente debatida pelos 

vários setores da sociedade de forma a se criar um regime real e factível de 

execução, mesmo que apresente alguns limites iniciais e transitórios, necessários 

até o instituto ganhar confiança plena das partes e estar consolidado.  

 Caberá às partes promover essa aproximação e buscar, livres de 

preconceitos, resistências e interesses particulares, discutir e moldar 

democraticamente esse regime, que, repita-se, poderá colaborar significativamente 

para: (1) a concretização dos direitos fundamentais do acesso à justiça e da 

razoável duração do processo; (2) a materialização da eficiência administrativa; (3) a 

preservação da legalidade e do interesse fazendário na cobrança do crédito 

tributário; (4) o aprimoramento da justiça tributária, na medida em que as decisões 

arbitrais poderão influenciar o debate e mesmo a tomada de decisões pelos órgãos 

jurisdicionais estatais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	363 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO. Iniciativa da AGU para reduzir litigiosidade 
vence prêmio Innovare. Disponível em < 
http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/372174 > acesso em 16 de 
fevereiro de 2016. 
 
AMARAL, Paulo Adyr Dias do. Processo Administrativo Tributário e o problema 
da supressão do contraditório. 2.ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011. 
 
AMARAL, Paulo Osternack. Arbitragem e Administração Pública. Belo Horizonte: 
Fórum, 2012. 
 
ALMEIDA, Mário Aroso de. Manual de Processo Administrativo. Coimbra: 
Almedina, 2014a. 
 
ALMEIDA, Mário Aroso de. Manual de Processo Administrativo. 2.ed. Coimbra: 
Almedina, 2016. 
 
ALMEIDA, Mário Aroso de. Arbitragem e Tribunais Administrativos. Revista 
Internacional de Arbitragem e Conciliação da Associação Portuguesa de 
Arbitragem nº 7. Coimbra: Almedina, 2014b, p. 47-64. 
 
ALMEIDA, Mário Aroso. Arbitragem de Direito Administrativo – Algumas 
considerações. CAAD Newsletter 1/2015b, p. 18-21. 
 
ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tânia; CRESPO, Mariana Hernandez (Orgs). 
Tribunal Mutiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de 
solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012, Disponível em  
< 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10361/Tribunal%20Multi
portas.pdf?sequence=1 >, acesso em 14 de janeiro de 2016. 
 
ALVES, Marina Vitório. A especialização da jurisdição tributária como 
alternativa para a criação de um sistema mais célere e racional de resolução 
das lides entre fisco e contribuinte. 2013. 245f. Dissertação (Mestrado). Programa 
de Pós-graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte. 2013. Disponível em < 
http://www.sistemas.pucminas.br/BDP/SilverStream/Pages/pg_ConsItem.html> 
acesso em 01 de dezembro de 2016. 
 
ANDRADE, José Carlos Vieira de. A justiça administrativa. 15.ed. Coimbra: 
Almedina, 2015. 
 
ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação e aplicação da lei tributária: da 
consideração econômica da norma à análise econômica do Direito. In MACHADO, 
Hugo de Brito (coord). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: 
Dialética e ICET, 2010. 



	364 

ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
 
ÁVILA, Humberto. Repensando o “Princípio da Supremacia do Interesse Público 
sobre o Particular.” In SARMENTO, Daniel (Org.) Interesse Público versus 
Interesses Privados: desconstruindo o Princípio de Supremacia do Interesse 
Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 171-216. 
 
AYOUB, Luiz Roberto. Arbitragem: o acesso à justiça e a efetividade do 
processo.  Uma nova proposta. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
 
BARBIERI, Gina Lea. Alternative dispute resolution center manual: guide for 
practitioners on establishing and managing ADR centers. Investment Climate 
Advisory Services. Washington DC; World Bank, 2011. Disponível em  
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/17810551/alternative-dispute-
resolution-center-manual-guide-practitioners-establishing-managing-adr-centers, 
acesso em 02 de maio de 2016. 
 
BARROCAS, Manuel Pereira. Lei de arbitragem comentada. Coimbra: Almedina, 
2013. 
 
BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio Constitucional da Eficiência 
Administrativa. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 
 
BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações Administrativas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2006. 
 
BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem: nos termos da Lei 9.307/96. 
São Paulo: Atlas, 2014. 
 
BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008. 
 
BLESSING, Marc: Introduction to Arbitration – Swiss and International 
Perspectives. Basel; Frankfurt am Main : Helbing und Lichtenhahn, 1999. 
Disponível em < http://www.baerkarrer.ch/publications/4_3_10.pdf > acesso em 10 
de junho de 2016. 
 
BOMFIM, Diego Marcel. Reconsiderações sobre a Neutralidade Tributária. Revista 
Dialética de Direito Tributário nº 197, fevereiro de 2012, p. 27-39. 
 
BRAGA, Rodrigo Bernardes. Teoria e prática da arbitragem. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2009. 
 
BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei nº 5.082, de 2009. Dispõe sobre 
transação tributária, nas hipóteses que especifica, altera a legislação tributária e dá 
outras providências. Publicado no Diário da Câmara dos Deputados em 25 de abril 
de 2009. Disponível em: 
< http://www.camara.gov.br/sileg/integras/648733.pdf > Acesso em 10 de outubro de 
2014. 



	365 

BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei Complementar nº 469, de 2009 
(Apensado Projeto de Lei Complementar nº 537, de 2009). Altera e acrescenta 
dispositivos à Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 
Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=43126
2> Acesso em 10 de outubro de 2014. 
 
BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2015. Disponível em < 
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros >último acesso em 
16 de janeiro de 2016. 
 
BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números - 2016. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros , acesso em 10 de 
dezembro de 2016. 
 
BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ nº 70, de de 18/03/2009. 
Disponível em < http://www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n70-18-03-
2009-presidncia.pdf > acesso em 21 de janeiro de 2016. 
 
BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Resolução CNJ nº 125, de 29 de novembro 
de 2010. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579 > 
acesso em 18 de janeiro de 2016 
 
BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. A execução fiscal no Brasil e o impacto 
no Judiciário. Disponível em < 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/03/2d53f36cdc1e27513af9868de9d
072dd.pdf > acesso em 20 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Código de Processo Civil. Lei Ordinária nº 13.105, de 16 de março de 
2015. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em 18 de janeiro de 2016. 
 
BRASIL, Lei Ordinária nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Dispõe sobre o regime 
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp105.htm> Acesso em 10 de 
fevereiro de 2016. 
 
BRASIL, Lei Ordinária nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a 
arbitragem. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm > 
Acesso em 10 de outubro de 2016. 
 
BRASIL, Lei Ordinária nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas 
gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 
administração pública. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm> Acesso 
em 10 de outubro de 2012. 
 
 
 



	366 

BRASIL, Lei Ordinária nº 13.129, de 26 de maio de 2015. Altera a Lei no 9.307, de 
23 de setembro de 1996, e a Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13129.htm > 
Acesso em 16 de janeiro de 2016. 
 
BRASIL, Lei Ordinária nº 13.140, de 26 de maio de 2015. Dispõe sobre a mediação 
entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição 
de conflitos no âmbito da administração pública. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm> Acesso 
em 16 de janeiro de 2016. 
 
BRASIL. Ministério da Fazenda – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - Ofício 
nº 624/PGFN-PG, com exposição de motivos do anteprojeto de Lei Geral de 
Transação em Matéria Tributária a Sua Excelência o Senhor Ministro de Estado da 
Fazenda. Brasília, 2007. Disponível em: < 
http://www.fazenda.gov.br/portugues/releases/2007/r150307d-oficio-624-PGFN.pdf > 
Acesso em 10 de agosto de 2016. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 612.439/RS, Relator 
Ministro João Otávio Noronha, julgado em 20 de outubro de 2011. Diário da Justiça 
da União, Brasília, 14 de setembro de 2006. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200600381112&dt_
publicacao=28/02/2012 > acesso em 10 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 606.345/RS, Relator 
Ministro João Otávio Noronha, julgado em 17 de maio de 2007. Diário da Justiça 
da União, Brasília, 08 de junho de 2007. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200302124603&dt_
publicacao=14/09/2006 > acesso em 10 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 786.328, Relator Ministro 
Luiz Fux, julgado em 18 de outubro de 2007. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, 
08 de novembro de 2007. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501650352&dt_
publicacao=08/11/2007 > acesso em 10 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança nº 11.308/DF, Relator 
Ministro Luiz Fux, julgado em 09 de abril de 2008. Diário da Justiça Eletrônico, 
disponibilizado no dia 16 de maio de 2008, publicado no dia 19 de maio de 2008. 
Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200502127630&dt_
publicacao=19/05/2008 > Acesso em 20 de outubro de 2014. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 904.813/PR, Relator 
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20 de outubro de 2011. Diário da Justiça 
eletrônico, Brasília, disponibilizado no dia 27 de fevereiro de 2012, publicado no dia 
28 de fevereiro de 2012. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200600381112&dt_
publicacao=28/02/2012 > acesso em 10 de maio de 2016. 
 



	367 

BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.356.260, Relator Ministro 
Humberto Martins, julgado em 07 de fevereiro de 2013. Diário da Justiça 
eletrônico, Brasília, disponibilizado no dia 18 de fevereiro de 2013, publicado no dia 
19 de fevereiro de 2013. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201202525910&dt_
publicacao=19/02/2013 > acesso em 10 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.251.647/PR, Relator 
Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 17 de fevereiro de 2014, Diário da Justiça 
eletrônico, Brasília, disponibilizado no dia 23 de fevereiro de 2014, publicado no dia 
24 de fevereiro de 2014. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/MON?seq=33838101&tipo=0&nre
g=201100972784&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140224&formato=PD
F&salvar=false > acesso em 12 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.363.028/MG, Relatora 
Ministra Regina Helena Costa, julgado em 27 de maio de 2016, Diário da Justiça 
eletrônico, Brasília, disponibilizado no dia 02 de junho de 2016, publicado no dia 03 
de junho de 2016. Disponível em < 
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=MON&seq
uencial=61564748&num_registro=201300103007&data=20160603&formato=PDF > 
acesso em 12 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 52.181, Relator Min. 
Bilac Pinto, julgado em 14 de novembro de 1973. Diário da Justiça da União, 
Brasília, 15 de fevereiro de 1974. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=22084>, 
acesso em 05 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental na Sentença Estrangeira nº 
5.206, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 12 de dezembro de 2001. 
Diário da Justiça da União, Brasília, 30 de abril de 2004, p. 79. Disponível em 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=345889> 
acesso em 05 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Cautelar nº 1.657, Relator Ministro 
Joaquim Barbosa, julgado em 12 de dezembro de 2001. Diário da Justiça da 
União, Brasília, 30 de abril de 2004, p. 79. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=484304 > 
acesso em 10 de dezembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 253.885, Relator 
Ministra Ellen Gracie, julgado em 04 de junho de 2002. Diário da Justiça da União, 
Brasília, 21 de junho de 2002. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=258322 > 
acesso em 15 de agosto de 2016. 
 
 
 



	368 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.917, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 18 de 
dezembro de 1998. Diário da Justiça da União, Brasília, 19 de setembro de 2003, 
p. 15. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347328 > 
acesso em 15 de agosto de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 2.405, Relator Ministro Carlos Britto, Redator do acórdão 
Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 06 de novembro de 2002. Diário da 
Justiça da União, Brasília, 17 de fevereiro de 2006, p. 54. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=347580 > 
acesso em 16 de agosto de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.917, 
relator Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26 de abril de 2007. Diário da 
Justiça eletrônico, disponibilizado em 23 de agosto de 2007, publicado em 24 de 
agosto de 2007, p. 22. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=481954 > 
acesso em 15 de agosto de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo de Instrumento nº 167.777, relator 
Ministro Marco Aurélio, julgado em 04 de março de 1997. Diário da Justiça da 
União, Brasília, 09 de maio de 1997, p. 18.134. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=279206 > 
acesso em 18 de agosto de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 560.626, Relator 
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 12 de junho de 2008, Diário da Justiça 
eletrônico, disponibilizado no dia 04 de setembro de 2008, publicado no dia 05 de 
setembro de 2008 > Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=567931 > 
acesso em 12 de agosto de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 572.762/SC, relator 
Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 18 de junho de 2008, Diário da Justiça 
eletrônico, disponibilizado no dia 04 de dezembro de 2008, publicado no dia 05 de 
dezembro de 2008 > Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=546141 > 
acesso em 18 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.597/CE, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 30 de 
junho de 2011. Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em 02 de novembro de 
2011, publicado em 05 de novembro de 2011. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1424299 > 
acesso em 18 de setembro de 2016. 
 
 



	369 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 429, 
relator Ministro Luiz Fux, julgado em 20 de agosto de 2014. Diário da Justiça 
eletrônico, disponibilizado em 29 de outubro de 2014, publicado em 30 de outubro 
de 2014. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%
2ESCLA%2E+E+429%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+429
%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/bhm9ezg > acesso 
em 18 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.922, 
relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 3 de abril de 2014. Diário da Justiça 
eletrônico, disponibilizado em 29 de outubro de 2014, publicado em 30 de outubro 
de 2014. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7014245 > 
acesso em 20 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.257, 
relator Ministro Eros Grau, julgado em 6 de abril de 2005. Diário da Justiça 
eletrônico, disponibilizado em 25 de agosto de 2005, publicado em 26 de agosto de 
2005. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=375362 > 
acesso em 20 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.655, 
relator Ministro Ellen Gracie, julgado em 9 de outubro de 2003. Diário da Justiça da 
União, Brasília, 26 de março de 2004, p. 05. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266876 > 
acesso em 20 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 
nº 253.518, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 09 de maio de 2000. Diário 
da Justiça da União, Brasília, 18 de agosto de 2000, p. 85. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=285437 > 
acesso em 20 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 1.285, relator Ministro Moreira Alves, julgado em 25 de 
outubro de 1995. Diário da Justiça da União, Brasília, 23 de março de 2001, p. 84. 
Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346953 > 
acesso em 21 de setembro de 2016. 
 
BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.414, 
relator Ministro Luiz Fux, julgado em 31 de maio de 2012. Diário da Justiça 
eletrônico, disponibilizado em 16 de junho de 2013, publicado em 17 de junho de 
2013. Disponível em < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3994214 
>acesso em 21 de setembro de 2016. 
 



	370 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Número de processos distribuídos no STF 
por matéria no ano de 2011. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=pesquisa
RamoDireito2011> Acesso em 29 de outubro de 2012. 
 
BRASIL, Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 1.330/2007. Disponível em < 
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544
f2d3332383632&bases=ACORDAO-
COMPLETO&termoFq=&texto=41434f5244414f2d434f4d504c45544f2d3332383632
&sort=DTRELEVANCIA&ordem:DESC&highlight=41434f5244414f2d434f4d504c455
44f2d3332383632&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumentos=1 > 
Acesso em 20 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.573/2012. Disponível em 
< http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20121001/AC_2573_38_1
2_P.doc. > acesso em 20 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 2.094/2013. Disponível em < 
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlHighLight?key=41434f5244414f2d434f4d504c45544
f2d31323231373636&sort=RELEVANCIA&ordem=DESC&bases=ACORDAO-
COMPLETO;&highlight=&posicaoDocumento=0&numDocumento=1&totalDocumento
s=1 > acesso em 20 de maio de 2016. 
 
BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho. Embargos de Declaração no Recurso de 
Revista nº 25900-67.2008.5.03.0075, Relator Ministro João Oreste Dalazen, julgado 
em 16 de abril de 2015, publicado em 22 de maio de 2015. Disponível em < 
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/190575068/embargos-declaratorios-
recurso-de-revista-e-ed-rr-259006720085030075/inteiro-teor-190575071# > acesso 
em 20 de maio de 2016. 
 
CABRAL, Antônio Passo; CUNHA, Leonardo Carneiro. Negociação direta ou 
resolução colaborativa de disputas (collaborative law): “mediação sem mediador”. 
Revista de Processo, vol. 259, p. 471 – 489, Set. 2016. Disponível em 
https://www.academia.edu/30837605/NEGOCIAÇÃO_DIRETA_OU_RESOLUÇÃO_
COLABORATIVA_DE_DISPUTAS_COLLABORATIVE_LAW_MEDIAÇÃO_SEM_ME
DIADOR_, acesso em 19 de janeiro de 2017. 
 
CAIVANO, Roque J.. Retos del arbitraje frente a la administración de justicia. 
Ponencias del Congreso Internacional de Arbitraje 2007. Vol. 5, primera parte. 
Lima: Estudio Mario Castillo Freyre, 2008, p. 33-63. 
 
CÂMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL – BRASIL (CAMARB). Regulamento 
de Arbitragem. Disponível em < http://camarb.com.br/regulamento-de-arbitragem/ > 
acesso em 28 de setembro de 2016. 
 
CÂMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL – BRASIL (CAMARB). Tabela de 
custas. Disponível em < http://camarb.com.br/tabela-de-custas/ > acesso em 24 de 
setembro de 2016. 
 



	371 

CÂMARA DE ARBITRAGEM EMPRESARIAL – BRASIL (CAMARB). Calculadora. 
Disponível em < http://camarb.com.br/calculadora/ > acesso em 24 de setembro de 
2016. 
 
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL (CCI). Regulamento de arbitragem 
da Câmara de Comércio Internacional. 2012. Disponível em < 
http://cbar.org.br/site/wp-content/uploads/2012/05/ICC-865-1-POR-Arbitragem-
Mediacao.pdf > acesso em 29 de setembro de 2016. 
 
CAMBI, Eduardo; VASCONCELOS, João Paulo A.. Desjudicialização de políticas 
públicas e o Novo Código de Processo Civil – contributo do Ministério Público e da 
Advocacia Pública à solução extrajudicial de conflitos. In ARAÚJO, José Henrique 
Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Advocacia Pública (Coleção 
Repercussões do Novo CPC, vol. 3). Salvador: Juspodium, 2015, p. 83-p. 109. 
 
CAMPOS, Diogo Leite de. O Sistema Tributário no Estado dos Cidadãos. 
Coimbra: Almedina, 2006. 
 
CAMPOS, Diogo Leite de; FERREIRA, Eduardo Paz (Orgs). A Arbitragem em 
Direito Tributário. I Conferência AIBAT-IDEFF. Coimbra: Almedina, 2010. 
 
CAMPOS, Diogo Leite de; RODRIGUES, Benjamim Silva; SOUSA, Jorge Lopes de. 
Lei Geral Tributária anotada e comentada. 4.ed. Lisboa: Encontro da escrita, 
2014. 
 
CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie 
Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2002. 
 
CARAMELO, António Sampaio. A disponibilidade do direito como critério de 
arbitrabilidade do litígio 
http://www.oa.pt/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=30777&idsc=54103&ida
=54123, acesso em 21 de novembro de 2015. 
 
CARAMELO, António Sampaio. Critérios de arbitrabilidade dos litígios. Revisitando o 
tema. Revista de Arbitragem e Mediação vol. 27, 2010, p. 129-161. Disponível em 
< 
https://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/301815/mod_resource/content/0/ANTONI
O%20CARAMELO%20-
%20Critério%20de%20arbitrabilidade%20dos%20lit%C3%ADgios.%20Revisitando%
20o%20tema..pdf > Acesso em 10 de junho de 2016. 
 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. Um comentário à Lei nº 
9.307/96. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 28. Ed. 
São Paulo: Malheiros, 2012. 
 
 
 



	372 

CARTER, Jimmy. "Dispute Resolution Act Statement on Signing S. 423 Into 
Law. ," February 12, 1980. Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The 
American Presidency Project. Disponível em < 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=32919> , acesso em 27 de janeiro de 2016. 
 
CARVALHO, Raquel Melo Urbano de. Curso de Direito Administrativo. Parte 
geral, intervenção do Estado e estrutura da administração. Bahia: Jus Podium, 
2008. 
 
CARVALHO, Rubens Miranda de. Transação tributária, arbitragem e outras 
formas convencionadas de solução de lides arbitrárias. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2008. 
 
CASTRO, Leonardo de Moraes e; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo; 
Direito Tributário e arbitragem: uma análise da possibilidade e dos óbices ao juízo 
arbitral em matéria tributária no Brasil. Revista Tributária e de Finanças Públicas: 
RTrib, v. 17, n. 88, p. 18-47, set./out. 2009. 
 
CATARINO, João Ricardo. O liberalismo em questão. Justiça, valores e 
distribuição social. Lisboa: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2009. 
 
CATARINO, João Ricardo; FILIPPO, Luciano Gomes. Considerações acerca da 
utilização da arbitragem no Direito Tributário. Revista Brasileira de Direito 
Tributário e Finanças Públicas, Porto Alegre, ano V, nº 30, p. 164-189, jan. – fev. 
2012. 
 
CATARINO, João Ricardo; GIANNETTI, Leonardo Varella; FILIPPO, Luciano 
Gomes. The taxpayes´s council as an alternative for the resolution of tax conflicts: a 
precursor of tax arbitration in the Brazilian legal system? In  
VILLA-LOBOS, Nuno; PEREIRA, Tânia Carvalhais (Coord). The Portuguese Tax 
Arbitration Regime. Coimbra: Almedina, 2015, p. 327-354. 
 
CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA – CAAD. Código Deontológico do 
CAAD. Disponível em < https://www.caad.org.pt/files/documentos/CAAD-
Codigo_Deontologico-2013-01-09.pdf > acesso em 29 de setembro de 2016. 
 
CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA – CAAD. Regulamento de custas 
nos processos de arbitragem tributária. Disponível em < 
https://www.caad.org.pt/files/documentos/CAAD_AT-
Regulamento_Custas_Tributario-2012-11-27.pdf > acesso em 20 de setembro de 
2016. 
 
CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA – CAAD. Regulamento de 
Selecção de Árbitros em Matéria Tributária. Disponível em < 
https://www.caad.org.pt/files/documentos/CAAD_AT-
Regulamento_Selecao_Arbitros-2013-01-09.pdf > acesso em 29 de setembro de 
2016. 
 
 



	373 

CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA – CAAD. Tabela de custas nos 
processos de arbitragem tributária. Disponível em < 
https://www.caad.org.pt/files/documentos/CAAD_AT-Tabela_Custas_Tributario.pdf > 
acesso em 20 de setembro de 2016. 
 
CENTRO DE ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA – CAAD. Mais Justiça 
Administrativa e Fiscal. VILLA-LOBOS, Nuno de; VIEIRA, Mônica Brito (Orgs). 
Coimbra: Wolters Kluwer e Coimbra Editora, 2010. 
 
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-
CANADÁ (CAM-CCBC). Código de Ética do CAM-CCBC. São Paulo, 1998. 
Disponível em < http://www.ccbc.org.br/Materia/1384/codigo-de-etica-do-arbitro > 
acesso em 28 de setembro de 2016. 
 
CENTRO DE ARBITRAGEM E MEDIAÇÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO BRASIL-
CANADÁ (CAM-CCBC). Tabela de despesas 2015-2016. Disponível em < 
http://www.ccbc.org.br/Materia/1068/tabela-de-despeasas-e-calculadora > acesso 
em 28 de setembro de 2016. 
 
CHASE, Oscar. G. Direito, cultura e ritual. Sistemas de resolução de conflitos 
no contexto da cultura comparada. Tradução de Sérgio Arenhart e Gustavo Osna. 
São Paulo: Marcial Pons, 2014. 
 
CHERNICK, Richard. "ADR" Comes of Age: What Can We Expect in the Future? 
Pepperdine Dispute Resolution Law Journal. Vol. 2 (2004). Disponível em < 
http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1140&context=drlj 
> acesso em 23 de fevereiro de 2016. 
 
COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 8.ª 
Edição. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
 
COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS. Livro Verde sobre os modos 
alternativos de resolução dos litígios em matéria civil e comercial. Bruxelas, 
2002. Disponível em< http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2002/PT/1-
2002-196-PT-F1-1.Pdf > acesso em 28 de fevereiro de 2016. 
 
COMITÊ BRASILEIRO DE ARBITRAGEM (CBAr). Arbitragem no Brasil – 
Pesquisa CBAr-Ipsos. 2012 Disponível em 
http://www.cbar.org.br/PDF/Pesquisa_CBAr-Ipsos-final.pdf , acesso em 07 de 
setembro de 2016. 
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Dados estatísticos até 
maio de 2016. Disponível em estão disponíveis em 
http://idg.carf.fazenda.gov.br/dados-abertos/relatorios-gerenciais/relatorio-gerenciais, 
> acesso em 10 de junho de 2016. 
 
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS. Dados estatísticos até 
novembro de 2016. Disponível em < http://idg.carf.fazenda.gov.br/dados-
abertos/relatorios-gerenciais/comportamento-e-estoque-carf-201611.pdf>, acesso 
em 20 de janeiro de 2017. 



	374 

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE 
BELO HORIZONTE. Acórdão 8.789/3ª, relator Conselheiro Alfredo Bento de 
Vasconcelos Neto, julgado em 08 de julho de 2010, publicado em 01 de novembro 
de 2011. Disponível em < http://www.fazenda.pbh.gov.br/cart/acordao/AC8789.pdf > 
acesso em 26 de setembro de 2016. 
 
CONSULTOR JURÍDICO. Área tributária tem 30% dos temas no Supremo. 
Disponível em < http://www.conjur.com.br/2012-set-24/area-tributaria-responde-28-
temas-repercussao-geral> acesso em 29 de outubro de 2012. 
 
CONSULTOR JURÍDICO. Brasil atinge a marca de 100 milhões de processos 
em tramitação na Justiça. http://www.conjur.com.br/2015-set-15/brasil-atinge-
marca-100-milhoes-processos-tramitacao, acesso em 22 de novembro de 2015. 
 
CONSULTOR JURÍDICO. Magistratura pronta para a conciliação. Disponível em 
http://www.conjur.com.br/2016-jan-30/magistratura-pronta-conciliacao-presidente-
stfhttp://www.conjur.com.br/2016-jan-30/magistratura-pronta-conciliacao-presidente-
stf, acesso em 17 de fevereiro de 2016. 
 
COLOMA, Paula Vicente-Arche. El arbitraje en el ordenamento tributario 
Español: una proposta. Barcelona: Marcial Pons, 2005. 
 
COUNCIL OF EUROPE. Committee of Ministers. Recommendation Rec(2001)9 of 
the Committee of Ministers to member states on alternatives to litigation 
between administrative authorities and private parties. Disponível em < 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805e2b59> 
acesso em 04 de fevereiro de 2016. 
 
COUTO, Jeanlise Velloso. Árbitro e Estado: Interesses Divergentes? São Paulo: 
Atlas, 2010. 
 
CRESPO, Mariana Hernandez. Perspectiva sistêmica dos métodos alternativos de 
resolução de confitos na América Latina: aprimorando a sombra da lei através da 
participação do cidadão. In ALMEIDA, Rafael Alves de; ALMEIDA, Tânia; CRESPO, 
Mariana Hernandez (Orgs). Tribunal Mutiportas: investindo no capital social 
para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2012, Disponível em  < 
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10361/Tribunal%20Multi
portas.pdf?sequence=1 >, acesso em 14 de janeiro de 2016. 
 
CROWNE, Caroline Harris. The Alternative Dispute Resolution Act of 1998: 
implementing a new paradigm of justice. New York University Law Review, Vol, 76, 
dez/2001. Disponível em < 
http://www.nyulawreview.org/sites/default/files/pdf/NYULawReview-76-6-Crowne.pdf 
> acesso em 20 de fevereiro de 2016. 
 
DACOMO, Natalia De Nardi. Direito Tributário Participativo. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009. 
 



	375 

DAVI, Kaline Ferreira. A dimensão política da Administração Pública. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris editor, 2008 
 
DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria. Curso de 
Direito Processual Civil. Vol. 2. 11. Ed. Bahia: Juspodium, 2016. 
 
DOMINGOS, Francisco José Nicolau. Los métodos de resolución alternativa de 
conflictos tributarios: nuevas tendencias dogmáticas. 2013, 533 fl. Tese 
(Doutorado). Programa de Pós-graduação em Direito, Universidad de Extremadura, 
Cáceres, 2013. Disponível em < 
http://dehesa.unex.es/bitstream/handle/10662/831/TDUEX_2013_Domingos_FJ.pdf?
sequence=1 > Acesso em 15 de setembro de 2015. 
 
DOMINIQUE, Allen. Against Settlement? Owen Fiss, ADR and Australian 
Discrimination Law (June 1, 2010). International Journal of Discrimination and 
the Law, Vol. 10, No. 4, p. 191, 2009. Disponível em < 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/135822910901000403 > acesso em 20 
de fevereiro de 2016. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Dispute Resolution Act of 1980. Disponível em 
<https://www.govtrack.us/congress/bills/96/s423/text> e 
http://uscode.house.gov/statutes/pl/96/190.pdf> acesso em 27 de janeiro de 2016. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Judicial Improvements and Access do 
Justice Act. Disponível em <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/STATUTE-
102/pdf/STATUTE-102-Pg4642.pdf >acesso em 27 de janeiro de 2016. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. US Code. Disponível em 
<http://uscode.house.gov/browse/prelim@title28/part3/chapter44&edition=prelim,> 
acesso em 27 de janeiro de 2016. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. The Administrative Dispute Resolution Act of 
1990. Disponível em <https://www.govtrack.us/congress/bills/101/hr2497/text > 
acesso em 27 de janeiro de 2016. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. The Administrative Dispute Resolution Act of 
1996. Disponível em < https://www.adr.gov/pdf/adra.pdf>, acesso em 27 de janeiro 
de 2016. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. The Alternative Dispute Resolution Act of 
1998. Disponível em < https://www.transportation.gov/civil-rights/pl-105-315-28-usc-
651-alternative-dispute-resolution-act-1998 >acesso em 27 de janeiro de 2016. 
 
FACCHINI NETO, Eugênio. ADR (Alternative Dispute Resolution) – Meios 
alternativos de resolução de conflitos: solução ou problema? In Direitos 
Fundamentais e Justiça, ano 5, n 17, p 118-141, out/dez 2011. 
 
 
 



	376 

FACCI, Lúcio Picanço. A utilização de meios consensuais de resolução de conflitos 
pela Administração Pública e o Novo Código de Processo Civil, In ARAÚJO, José 
Henrique Mouta; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Advocacia Pública (Coleção 
Repercussões do Novo CPC, vol. 3). Salvador: Juspodium, 2015, p. 229-248. 
 
FALCÓN Y TELLA, Ramón. El Arbitraje Tributario. In PISARIK, Gabriel Elorriaga 
(Coord.) Convención y Arbitraje en el Derecho Tributario. Instituto de Estudios 
Fiscales-Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 257-261. 
 
FARINHO, Domingos Soares. Algumas notas sobre o modelo institucional do Centro 
de Arbitragem Administrativa (CAAD). In VILLA-LOBOS, Nuno; VIEIRA, Mónica 
Brito. Mais Justiça Administrativa e Fiscal. Coimbra: Coimbra Editora e Wolters 
Kluwer, 2010, p. 31-45. 
 
FAVEIRO, Vitor. O estatuto do contribuinte. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. 
 
FERRAZ, Luciano; GODOI, Marciano Seabra de; SPAGNOL, Werther Botelho. 
Curso de Direito Financeiro e Tributário. Belo Horizonte: Fórum, 2014. 
 
FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3.ed. São 
Paulo: Malheiros, 2012. 
 
FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Contratos Administrativos e Arbitragem. São 
Paulo: Elsevier, 2008. 
 
FIGUEIRAS, Cláudia Sofia Melo. Arbitragem tributária: à semelhança do modelo 
administrativo? Dissertação (Mestrado). Escola de Direito da Universidade do 
Minho (Portugal), 2011, 225 p. Disponível em < 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/19318/1/Cláudia%20Sofia%20Mel
o%20Figueiras.pdf> Acesso em 30 de setembro de 2012. 
 
FIGUEIRAS, Cláudia Sofia Melo. Arbitragem: a descoberta de um novo paradigma 
de justiça tributária? In FONSECA, Isabel Celeste M. (Coord.). A Arbitragem 
Administrativa e Tributária. Problemas e desafios. 2.ed. Coimbra: Almedina, 
2013, p. 81-87. 
 
FISS, Owen. Against Settlement" (1985). Faculty Scholarship Series. Paper 1215. 
Disponível em < 
http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2206&context=fss_pa
pers > acesso em 23 de janeiro de 2016. 
 
FONSECA, Isabel Celeste M.. (coord.) Arbitragem Administrativa e Tributária. 
Problemas e desafios. Coimbra: Almedina, 2012. 
 
FONSECA, Isabel Celeste M.. (coord.) Arbitragem Administrativa e Tributária. 
Problemas e desafios. 2.ed. Coimbra: Almedina, 2013. 
 
FRANCO, Marcelo Veiga. Câmaras de Mediação e conciliação na Fazenda Pública: 
o artigo 174 do Novo Código de Processo Civil como contribuição para acesso à 
justiça “desjudicializado”. In ARAÚJO, José Henrique Mouta; CUNHA, Leonardo 



	377 

Carneiro da. Advocacia Pública (Coleção Repercussões do Novo CPC, vol. 3). 
Salvador: Juspodium, 2015, p. 249-264. 
 
FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à 
boa administração. São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira; MAGALHÃES, Rodrigo Almeida (Coords). 
Arbitragem. 15 anos da Lei nº 9.307/96. Belo Horizonte: Del Rey, 2012. 
 
GALDINO, Flávio. A evolução das idéias de acesso à justiça. In SARMENTO, 
Daniel; GALDINO, Flávio (Orgs.) Direitos Fundamentais: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 431-472. 
 
GARCEZ, José Maria Rossani. ADR’s. Métodos alternativos de resolução de 
conflitos. Análise estrutural dos tipos, fundamentos e exemplos. Prática 
nacional e internacional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. 
 
GAROUPA, Nuno. O Governo da Justiça. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, 2011. 
 
GAROUPA, Nuno; PINHEIRO, Zélia Gil. Repensar a justiça em Portugal. 2014. 
 
GIANNETTI, Leonardo Varella. O dever fundamental de pagar tributos e suas 
possíveis consequências práticas, 2011. 295f. Dissertação (Mestrado). Programa 
de Pós-graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, 2011. Disponível em < 
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_GiannettiLV_1.pdf >, acesso em 14 
de junho de 2016. 
 
GIANNETTI, Leonardo Varella; GODOI, Marciano Seabra. Arbitragem e Direito 
Tributário brasileiro: a superação do dogma da indisponibilidade do crédito tributário. 
Revista Arbitragem Jurídica vol. 3. Junho 2105. Coord. Nuno Villa-Lobos e Tânia 
Carvalhais Pereira. Lisboa: CAAD, p. 38-46. 
 
GODOI, Marciano Seabra de. A arbitragem em Direito Tributário – traços gerais. In 
CAMPOS, Diogo Leite de; FERREIRA, Eduardo Paz (Orgs). A Arbitragem em 
Direito Tributário. I Conferência AIBAT-IDEFF. Coimbra: Almedina, 2010, p. 73-
81. 
 
GODOI, Marciano Seabra de. Novo Código de Processo Civil e sua normatização 
sobre precedentes judiciais: possíveis impactos no âmbito das lides tributárias. In 
HENRIQUES, Guilherme de Almeida; GODOI, Marciano Seabra de; BONITO, 
Raphael Frattari; LOBATO, Valter de Souza. (Coords.). Os Impactos do Novo CPC 
sobre o Processo Judicial Tributário. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016, p. 45-70. 
 
GODOI, Marciano Seabra de; SALIBA, Luciana Goulart Ferreira. Interpretação e 
Aplicação da Lei Tributária. In MACHADO, Hugo de Brito (coord). Interpretação e 
aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética e ICET, 2010, p. 268-293. 
 



	378 

GÓMEZ, Hernán Rodrigo Batallas. La aplicación del arbitraje interno en materia 
tributaria en el Ecuador. Tesis (Abogado), Universidad San Francisco de Quito, 
Colegio de Jurisprudencia; Quito. Dezembro, 2005. Disponível em 
<http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/284/1/80345.pdf> Acesso em 06 de 
outubro de 2012. 
 
GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2008. 230f. Tese 
(Doutorado). Programa de Pós-graduação em Direito, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2008. 
 
GOUVEIA, Mariana França. Curso de resolução alternativa de litígios. 3.ed. 
Coimbra: Almedina, 2014. 
 
GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista Trimestral de 
Direito Público vol. 32/2000, p. 14-20. 
 
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito. São Paulo: Malheiros, 2006. 
 
GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa e DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando 
a pesquisa jurídica. 2ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. 
 
HESPANHA, António Manuel. O caleidoscópio do direito. O direito e a justiça 
nos dias e no mundo de hoje. 2.ed. (reimpressão). Coimbra: Almedina, 2014.  
 
INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO – ILADT. XXII 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario. Quito, Equador, 2004. 
Disponível em Disponível em < 
http://www.iladt.org/FrontEnd/ResolutionDetailPage.aspx> acesso em 20 de outubro 
de 2012. 
 
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 
International Arbitration. Londres, 2004. Disponível em 
< http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=21D27F55-134B-
4791-A01C-F8B6658BAB24 > acesso em 30 de setembro de 2016. 
 
INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in 
International Arbitration. Londres, 2014. Disponível em < 
http://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=e2fe5e72-eb14-4bba-
b10d-d33dafee8918pdf  > acesso em 30 de setembro de 2016. 
 
JÚDICE, José Miguel. A constituição do tribunal arbitrai: características, perfis e 
poderes dos árbitros. II Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa. Coimbra: Almedina, 2009, p. 103-130. 
 
JÚDICE, José Miguel. Confidencialidade e publicidade: reflexão a propósito da 
reforma da Lei de Arbitragem (Lei n. 13.129, de 25 de maio de 2015). In CAHALI, 
Francisco José; RODOVALHO, Thiago; FREIRE, Alexandre (Orgs.). Arbitragem. 
Estudos sobre a Lei n. 13.129, de 26 de maio de 2015. São Paulo: Saraiva, 2016. 
 



	379 

JÚDICE, José Miguel; FERREIRA, Rogério Fernandes. A arbitragem fiscal: defeitos 
e virtudes. Liber Amicorum Alberto Xavier. In FERREIRA, Eduardo Paz; PALMA, 
Clotilde Celorico; TORRES, Heleno Taveira. Estudos em homenagem ao 
Professor Doutor Alberto Xavier. Coimbra: Almedina, 2013. 
 
JÚDICE, José Miguel; CALADO, Diogo. Independência e imparcialidade do árbitro: 
alguns aspectos polêmicos, em uma visão luso-brasileira. Revista Brasileira de 
Arbitragem vol. 46 – jan/mar. 2016, p. 36-51. 
 
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2.ed. São Paulo, 
Saraiva, 2006. 
 
KLEIN, Aline Lícia. A arbitragem nas concessões de serviço público. In PEREIRA, 
César Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (Coords.) Arbitragem e Poder 
Público. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 63-110. 
 
LA CÁMARA, Pablo Chico de; POYATO, Isabel Espejo; NOVOA, Cesar Garcia; 
MICO, Juan Gonzalo Martínez; VALDÉS, José Andrés Rozas; ACITORES, Antonio 
Serrano. Una propuesta para la implementación de medidas alternativas de 
solución de conflitos (ADR) en el Sistema Tributario Español con especial 
referencia al arbitraje. Madrid: ePraxis, 2015. 
 
LEE, João Bosco; PROCOPIAK, Maria Cláudia de Assis. A Obrigação da Revelação 
do Árbitro – Está Influenciada por Aspectos Culturais ou Existe um Verdadeiro 
Standard Universal? Revista Brasileira de Arbitragem, vol. 14, 2007, p. 9-22. 
 
LEMES, Selma. Arbitragem: princípios jurídicos fundamentais. Direito brasileiro e 
comparado. Revista de Informação Legislativa, v. 29, n. 115, p. 441-468, jul./set. 
1992. Disponível em < 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/176007/000469652.pdf?sequenc
e=1 > Acesso em 21 de março de 2016. 
 
LEMES, Selma. Árbitro. Princípios da Independência e da Imparcialidade. São 
Paulo: LTr, 2001. 
 
LEMES, Selma. Arbitragem na Administração Pública. São Paulo: Quartier Latin, 
2007. 
 
LEMES, Selma. A arbitragem e a decisão por equidade no direito brasileiro e 
comparado. In LEMES, Selma; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista 
(Coords.). Arbitragem. Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva 
Soares, in Memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 189-229. 
 
LEAL JÚNIOR, João Carlos; BALEOTTI, Francisco Emílio. Acesso à justiça e os 
impactos da morosidade judicial nos negócios jurídicos empresariais. Revista 
Espaço Acadêmico, nº 134. Julho de 2012, p. 73-81, Disponível em < 
http://www.periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/15005/94
56 > acesso em 07 de setembro de 2016. 
 



	380 

LEWANDOWSKI, Ricardo. Discurso de início da abertura dos trabalhos de 2016. 
Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/aberturaAnoJud2016.pdf > 
acesso em 02 de fevereiro de 2016. 
 
LIMA, Bernardo. A arbitrabilidade do dano ambiental. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
LOPES, Simone Cristine Araújo. A arbitragem como instrumento alternativo e 
consensual de controle da administração pública. Dissertação (Mestrado) – 
Programa de Pós-Graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2010. 191f. Disponível em < 
http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Direito_LopesSC_1.pdf> Acesso em 06 de 
outubro de 2012. 
 
LOUSA, Nuno Ferreira. A escolha de árbitros: a mais importante decisão das partes 
numa arbitragem? V Congresso do Centro de Arbitragem da Câmara de 
Comércio e Indústria Portuguesa (Intervenções). Coimbra: Almedina, 2012, p. 
15-35. 
 
MAÇAS, Maria Fernanda. Notas sobre um modelo adequado de arbitragem 
administrativa à luz da revisão do CPTA. CAAD Newsletter nº 1/2015. In 
http://www.caad.org.pt/noticias/gerais/382-newsletter-caad-mar-2015, acesso em 25 
de novembro de 2015. 
 
MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In 
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Orgs). 
Transação e Arbitragem no âmbito tributário. Homenagem ao jurista Carlos Mário 
da Silva Veloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 111-136. 
 
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo Tributário. 7.ed. São Paulo: 
Atlas, 2014. 
 
MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. 
Interpretação e aplicação da lei tributária. In MACHADO, Hugo de Brito (coord). 
Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: Dialética e ICET, 2010, p. 
161-181. 
 
MACKIE, Carl; SOUTH, James; MARSH, William; ALEXANDER, Nadja; LORENZ, 
Oliver; BARBIERI, Gina Lee. Alternative dispute resolution guidelines. 
Washington, DC: World Bank, 2011. Disponível em 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/06/16632133/alternative-dispute-
resolution-guidelines, acesso em 02 de maio de 2016. 
 
MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e 
ilegítimas. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. 
 
MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (administrativo e 
judicial). 8.ed. São Paulo: Dialética, 2015. 
 



	381 

MENDES, Armínio Ribeiro. A arbitragem na jurisprudência do Tribunal 
Constitucional. Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação da 
Associação Portuguesa de Arbitragem. nº 7. Coimbra: Almedina, 2014, p. 123-
160. 
 
MENDONÇA, Priscilla Faricelli de. Arbitragem e transação tributária. Brasília: 
Gazeta Jurídica, 2014. 
 
MINAS GERAIS, Lei Estadual nº 19.477, de 12 de janeiro de 2011. Dispõe sobre a 
adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado seja parte e dá 
outras providências. Disponível em 
<http://www.casacivil.mg.gov.br/userfiles/file/Gerenciado/normas-
destaque/leis/20110112_lei-19477-juizo-arbitral.pdf> acesso em 10 de maio de 
2016. 
 
MINAS GERAIS, Lei Estadual nº 19.266, de 17 de dezembro de 2010. Autoriza o 
Poder Executivo a ceder, a título oneroso, direitos creditórios originários de créditos 
tributários e não tributários ou integrantes de carteiras de ativos diversos e demais 
créditos de propriedade do Estado. Disponível em  
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/2010/l19266_2010.
htm > acesso em 10 de agosto de 2016. 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. Verbete sobre a Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico – OCDE. Disponível em  
<http://www.fazenda.gov.br/sain/pcn/PCN/ocde.asp> Acesso em 10 de outubro de 
2012. 
 
MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo; CASTRO, Leonardo Freitas de 
Moraes e. Direito Tributário e Arbitragem: uma análise da possibilidade e dos óbices 
ao juízo arbitral em matéria tributária no Brasil. Revista de Arbitragem e Mediação, 
São Paulo, Ano 6, nº 23, p. 60-88, out-dez. 2009. 
 
MORAIS, Carlos Blanco de. Apontamentos sobre a submissão de litígios a 
arbitragem necessária: algumas dúvidas de constitucionalidade. CAAD Newsletter 
nº 1/2015, p. 12-16. 
 
MORAIS, Carlos Yuri Araújo de. Transação e arbitragem em matéria tributária: a 
experiência estrangeira e sua aplicabilidade ao Direito brasileiro. Revista Tributária 
e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 16, nº 79, p. 109-127, mar - abr. 2008, p. 
483-503. 
 
MORAIS, Rui Duarte. Manual de Procedimento e Processo Tributário. Coimbra: 
Almedina, 2012. 
 
MOREIRA, João Batista Gomes. Direito Administrativo: da rigidez autoritária à 
flexibilidade democrática. Belo Horizonte: Fórum, 2005. 
 
 
 



	382 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. O futuro da justiça: alguns mitos. Revista de 
Processo, vol. 99, 2000. Disponível em < 
http://www.ablj.org.br/revistas/revista17/revista17%20%20JOSÉ%20CARLOS%20B
ARBOSA%20MOREIRA0001.pdf > acesso em 28 de janeiro de 2016. 
 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 3.ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
 
NABAIS, José Casalta. Reflexão sobre a Introdução da Arbitragem Tributária. Por 
um Estado Fiscal suportável. Estudos de Direito Fiscal. Vol. IV. Coimbra: 
Almedina, 2015, p. 7-36. 
 
OECD/G20. Base Erosion and Profit Shifting Project. Making Dispute 
Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final Report. 
Disponível em < http://www.oecd.org/tax/making-dispute-resolution-mechanisms-
more-effective-action-14-2015-final-report-9789264241633-en.htm > acesso em 10 
de outubro de 2016. 
 
OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Arbitragem de Litígios com Entes Públicos. 
Coimbra: Almedina, 2007. 
 
OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Arbitragem de Litígios com Entes Públicos. 2.ed. 
Coimbra: Almedina, 2015. 
 
OLIVEIRA, Ana Perestrelo de. Da arbitragem administrativa à arbitragem fiscal: 
notas sobre a introdução da arbitragem em matéria tributária. In VILLA-LOBOS, 
Nuno; VIEIRA, Mónica Brito. Mais Justiça Administrativa e Fiscal. Coimbra: 
Coimbra Editora e Wolters Kluwer, 2010, p. 131-147. 
 
OLIVEIRA, Maria da Conceição. Mediação e Arbitragem no roteiro da “boa 
administração”: a experiência portuguesa no contexto europeu. In VILLA-LOBOS, 
Nuno; VIEIRA, Mónica Brito. Mais Justiça Administrativa e Fiscal. Coimbra: 
Coimbra Editora e Wolters Kluwer, 2010, p. 59-73. 
 
OLIVEIRA, Pedro Ribeiro. Apresentação sobre ADR. Belo Horizonte: AMCHAM, 
2015. 
 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Tabela de honorários. 2017. Disponível em < 
http://www.oabsp.org.br/servicos/tabelas/tabela-de-honorarios/advocacia-civel-
procedimentos-especiais> acesso em 01 de fevereiro de 2017. 
 
ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 
OCDE. Convenção Modelo. Disponível em < 
<http://www.oecd.org/ctp/taxtreaties/47213736.pdf> acesso em 10 de agosto de 
2016. 
 
PACHECO, Ana Isabel; BARBOSA, Luís Álvarez. Código das Expropriações 
anotado e comentado. Coimbra: Almedina, 2013. 
 



	383 

PALUMBO, Giuliana; GIUPPONI, Giulia; NUNZIATA, Luca; MORA-SANGUINETTI, 
Juan. Judicial performance and its determinants: a cross-country perspective. A 
going for growth report. OECD Economic Policy Paper n. 5, june/2013. Disponível 
em 
http://www.oecd.org/eco/growth/FINAL%20Civil%20Justice%20Policy%20Paper.pdf, 
acesso em 22 de fevereiro de 2016. 
 
PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA. Directiva 
2008/52/CE, de 21 de maio de 2008, relativa a certos aspectos da mediação em 
matéria civil e comercial. Jornal Oficial da União Europeia, 25 de maio de 2008. 
Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0052 > acesso em 28 de fevereiro de 2016. 
 
PEDROSO, João. Percurso(s) da(s) reforma(s) da administração da justiça - 
uma nova relação entre o judicial e o não judicial, 2002. Disponível em 
http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/index.php?id=2815, acesso em 28 de 
fevereiro de 2016. 
 
PEREIRA, César Augusto Guimarães. Arbitragem e a Administração Pública na 
jurisprudência do TCU e do STJ. In PEREIRA, César Augusto Guimarães; 
TALAMINI, Eduardo (Coords.). Arbitragem e Poder Público. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 131-152. 
 
PEREIRA, Frederico Gonçalves. O Estatuto do árbitro: algumas notas. V Congresso 
do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa 
(Intervenções). Coimbra: Almedina, 2012, p. 159-179. 
 
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos 
fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos 
fundamentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro, Renovar, 
2006. 
 
PINHEIRO, Armando Castelar. Judiciário, reforma e economia: a visão dos 
magistrados. Texto para discussão n° 966. Rio de Janeiro: IPEA, julho de 2003. 
Disponível em < http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0966.pdf 
> acesso em 11 de fevereiro de 2016. 
 
PIRES, Adilson Rodrigues. A arbitragem no Direito Tributário. In SARAIVA FILHO, 
Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco (Orgs). Transação e 
Arbitragem no âmbito tributário. Homenagem ao jurista Carlos Mário da Silva 
Veloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 397-415. 
 
PIRES, José Maria Fernandes; BULCÃO, Gonçalo; VIDAL, José Ramos; MENEZES, 
Maria João. Lei Geral Tributária Comentada e Anotada. Coimbra: Almedina, 2015. 
 
PISÓN, Juan Arrieta Martínez de. Derecho tributario y medios alternativos de 
solución de controversias. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid (AFDUAM), Madrid, ano 11, nº 11, p. 169-202, 2007.  
Disponível em < 
https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/11/Derecho%20tributario%20y%20medios%20



	384 

alternativos%20Juan%20Arrieta.pdf > acesso em 15 de agosto de 2015. 
 
 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de 
Graduação. Sistema de Bibliotecas. Padrão PUC Minas de normalização: normas 
da ABNT para apresentação de projetos de pesquisa. Belo Horizonte, 2016. 
Disponível em < 
http://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI201602171
02425.pdf > Acesso em 03 de outubro de 2016. 
 
PORTOCARRERO, Marta. Contratos sobre o exercício de poderes públicos, 
transação e arbitragem. Ensaio sobre disponibilidade e indisponibilidade do 
poder administrativa. Porto: Universidade Católica, 2015, p. 285-287. 
 
PORTUGAL, Conselho Superior da Magistratura. Parecer sobre a Proposta de Lei 
nº 331/XII/4ª (GOV), que procede à revisão do Estatuto dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais (ETAF), do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (CPTA) e de legislação conexa em matéria de contencioso 
administrativo. Junho de 2015. 
https://www.csm.org.pt/ficheiros/pareceres/2015_06_11_parecer_revisao_etaf_cpta.
pdf, acesso em 04 de dezembro de 2015. 
 
PORTUGAL. Memorando de entendimento sobre as condicionalidades de 
política económica. 17 de maio de 2011. Disponível em < 
https://www.publico.pt/economia/memorando-da-troika-anotado > acesso em 16 de 
maio de 2016. 
 
PORTUGAL, Secretaria-Geral do Ministério da Justiça. Um ‘memorandum’ para o 
futuro. Legislação do XIX Governo Constitucional. Volume IV. Reforma do 
direito administrativo e das profissões jurídicas, p. VIII, 2015. 
http://www.sg.mj.pt/sections/relacoes-publicas/ficheiros/vol-4-
web1/downloadFile/file/Vol-4-web1.pdf?nocache=1444845863.44, acesso em 03 de 
dezembro de 2015. 
 
PORTUGAL, Tribunal Constitucional. Acórdão 230/1986. 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19860230.html, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
 
PORTUGAL, Tribunal Constitucional. Acórdão nº 757/95. 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950757.html, acesso em 29 de 
novembro de 2015. 
 
PORTUGAL, Tribunal Constitucional. Acórdão nº 311/2008. 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20080311.html, acesso em 28 de 
novembro de 2015. 
 
PORTUGAL, Tribunal Constitucional. Acórdão 230/2013. 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130230.html?impressao=1, acesso 
em 28 de novembro de 2015. 
 



	385 

PORTUGAL, Decreto-Lei 10/2011, de 20 de janeiro de 2011. Estabelece o Regime 
Jurídico de Arbitragem. Disponível em< 
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/01/01400/0037000376.pdf> Acesso em 30 de setembro 
de 2016. 
 
PORTUGAL, Lei nº 64-B/2011, de 30 de dezembro de 2011. Orçamento do Estado 
para 2012 e outras providências. Disponível em < 
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/12/25001/0004800244.pdf > Acesso em 30 de setembro 
de 2012. 
 
PORTUGAL, Lei nº 20/2012, de 14 de maio de 2012. Primeira alteração à Lei n.º 64 
-B/2011e outras providências. Disponível em < 
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/05/09300/0248102516.pdf> Acesso em 30 de setembro 
de 2012. 
 
PORTUGAL, Ministério das Finanças e da Administração Pública e da Justiça. 
Portaria 112-A, de 22 de março de 2011. Vincula a Administração Tributária à 
jurisdição do CAAD. Disponível em < 
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05701/0000200002.pdf > Acesso em 30 de setembro 
de 2012. 
 
PORTUGAL, Jornal de Negócios, publicado no dia 05 de julho de 2012. Disponível 
em <http://www.caad.org.pt/userfiles/file/CAAD%20JN%202012-07-05.pdf > Acesso 
em 20 de outubro de 2012. 
 
PORTUGAL, Jornal Sol, publicado em 19 de outubro de 2012. Disponível em 
<http://www.caad.org.pt/userfiles/file/CAAD%20-%20Sol%20-%202012-10-19.pdf> 
Acesso em 20 de outubro de 2012. 
 
QUADROS, Fausto de. Linhas gerais da reforma do Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos em matéria de arbitragem. Revista Internacional de 
Arbitragem e Conciliação da Associação Portuguesa de Arbitragem. nº 7. 
Coimbra: Almedina, 2014, p. 7-14. 
 
RIBAS, Antônio Souza; RIBAS, Lídia Maria Lopes Rodrigues. Arbitragem como meio 
alternativo na solução de controvérsias tributárias. Revista Tributária e de 
Finanças Públicas, São Paulo, v. 13, nº 60, p. 223-247, jan-fev, 2005. 
 
RICCI, Edoardo F. Desnecessária conexão entre disponibilidade do objeto da lide e 
admissibilidade de arbitragem: reflexões evolutivas. In LEMES, Selma Ferreira; 
CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista. (Coord.) Arbitragem. 
Estudos em homenagem ao Prof. Guido Fernando Silva Soares, In Memorian. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
 
RICH, Alan B.; MATHVIN, Gaynell C.; CRISMAN, Thomas L. e Judicial 
Improvements and Access to Justice Act: New Patent Venue, Mandatory Arbitration 
and More, 5 Berkeley Tech. L.J. 311 (1990). 
Disponível em < http://scholarship.law.berkeley.edu/btlj/vol5/iss2/3 > acesso em 28 
de janeiro de 2016. 
 



	386 

ROBLES, Gregorio. O Direito como texto. Barueri: Manole, 2005. 
 
ROCHA, Joaquim Freitas da. A desestadualização do direito tributário. Em particular, 
a privatização do procedimento e a arbitragem. In FONSECA, Isabel Celeste M. 
(Coord.). A Arbitragem Administrativa e Tributária. Problemas e desafios. 2.ed. 
Coimbra: Almedina, 2013, p. 221-225. 
 
ROCHA, Joaquim Freitas da. Lições de Procedimento e Processo Tributário. 
5.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2014. 
 
ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle administrativo 
do lançamento tributário. 4.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005a. 
 
ROCHA, Sérgio André. Meios alternativos de solução de conflitos no Direito 
Tributário brasileiro. Revista Dialética de Direito Tributário vol. 122, novembro de 
2005b, p. 90-106. 
 
ROQUE, André Vasconcelos. A evolução da arbitrabilidade objetiva no Brasil: 
tendências e perspectivas. Revista de Arbitragem e Mediação, v. 33, p. 301-337, 
2012. 
 
RYAN, Erin. ADR, the Judiciary, & Justice: Coming to Terms with the Alternatives. 
Harvard Law Review, Vol. 113 (2000). Disponível em < 
https://works.bepress.com/erin_ryan/13/ > acesso em 22 de fevereiro de 2016. 
 
SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
SALES, Lília Maia de Morais; SOUSA, Mariana Almeida. A Mediação e os ADR ́s 
(alternative dispute resolutions) – a experiência norte-americana. Novos Estudos 
Jurídicos, Itajaí, v. 19, n. 2, p. 377-399, maio/ago. 2014. Disponível em < 
https://www.researchgate.net/publication/270535312_A_MEDIACAO_E_OS_ADR'S_
ALTERNATIVE_DISPUTE_RESOLUTIONS_-_A_EXPERIENCIA_NORTE-
AMERICANA > acesso em 16 de fevereiro de 2016. 
 
SALLES, Carlos Alberto de. Arbitragem em Contratos Administrativos. Rio de 
Janeiro: Forense, 2011. 
 
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma revolução democrática da justiça. 
Coimbra: Almedina, 2014. 
 
SÃO PAULO, Lei Estadual nº 13.723, de 29 de setembro de 2009. Autoriza o Poder 
Executivo a ceder, a título oneroso, os direitos creditórios originários de créditos 
tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, na 
forma que especifica. Disponível em < http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=157828 > 
acesso em 10 de agosto de 2016. 
 
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes; GUIMARÃES, Vasco Branco. 
Transação e Arbitragem no âmbito tributário. Homenagem ao jurista Carlos Mário 
da Silva Veloso. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 
 



	387 

 
SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a Supremacia do Interesse Público sobre o 
Privado e o Regime Jurídico dos Direitos Fundamentais. In SARMENTO, Daniel 
(Org.) Interesse Público versus Interesses Privados: desconstruindo o 
Princípio de Supremacia do Interesse Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 
217-246. 
 
SCHIMIT, Gustavo da Rocha. A arbitragem nos conflitos envolvendo a 
administração pública: uma proposta de regulamentação. 2016, 142 fl. 
Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-graduação em Direito, Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em < 
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/16218/Dissertação%20
-%20Gustavo%20da%20Rocha%20Schmidt%20-
%20Aprovado.pdf?sequence=1&isAllowed=y> acesso em 16 de agosto de 2016. 
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Arbitraje en el derecho tributário internacional. Revista 
de Derecho Fiscal, Bogotá, n. 6, p. 07-26, 2012. Disponível em < 
http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/article/viewFile/3059/2708 > 
Acesso em 05 de agosto de 2016. 
 
SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. Arbitragem em Direito Tributário. In ROCHA, Valdir 
de Oliveira (Coord). Grandes Questões Atuais de Direito Tributário. 11ª Vol. São 
Paulo: Dialética, 2007, p. 09-22. 
 
SERRA, Manuel Fernando dos Santos. A arbitragem administrativa em Portugal: 
evolução recente e perspectivas. In VILLA-LOBOS, Nuno; VIEIRA, Mónica Brito. 
Mais Justiça Administrativa e Fiscal. Coimbra: Coimbra Editora e Wolters Kluwer, 
2010, p. 19-29. 
 
SERRA, Manuel Fernando dos Santos. Intervenções. Lisboa, 2016. 
 
SHAFFER, Thomas L; MCTHENIA, Andrew W., For Reconciliation (1985). Notre 
Dame Law School Scholarly Works. Paper 179. Disponível em < 
p://scholarship.law.nd.edu/law_faculty_scholarship/179 > acesso em 22 de fevereiro 
de 2016. 
 
SILVA, Paula Costa e. A nova face da justiça. Os meios extrajudiciais de 
resolução de controvérsias. Coimbra: Coimbra editora, 2009. 
 
SILVA, Suzana Tavares da. Direito Fiscal: teoria geral. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra, 2013. 
 
SOUSA, Jorge Lopes de. Comentários ao Regime Jurídico da Arbitragem Tributária. 
In Guia da Arbitragem Tributária. VILLA-LOBOS, Nuno; VIEIRA, Mónica Brito 
(Coord.) Coimbra: Almedina, 2013. 
 
 
 



	388 

STERNLIGHT, Jean R.. Is Alternative Dispute Resolution Consistent with the Rule of 
Law?: Lessons om Abroad, De Paul Law Review, vol. 56 (2007) Disponível em < 
http://via.library.depaul.edu/law-review/vol56/iss2/15 > acesso em 22 de janeiro de 
2016. 
 
STRECK, Lênio Luiz. Os limites semânticos e sua importância na e para a 
democracia. Revista da AJURIS – v. 41 – n. 135 – Setembro 2014, p. 173-187. 
 
SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Arbitragem: uma nova visão (primeira parte). Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 12, nº 58, p. 226-257, set./out., 
2004. 
 
SZKLAROWSKY, Leon Fredja. Arbitragem: uma nova visão (segunda parte). 
Revista Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 12, nº 59, p. 167-190, 
nov./dez., 2004. 
 
SZKLAROWSKY, Leon Fredja. A arbitragem na área tributária. Revista Tributária e 
de Finanças Públicas, São Paulo, v. 14, nº 67, p. 40-49, mar - abr., 2006. 
 
THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco; 
PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC: fundamentos e sistematização. Rio de 
Janeiro: Forense, 2015. 
 
TIBÚRCIO, Carmen. A arbitragem envolvendo a administração pública. RFD – 
Revista da Faculdade de Direito da UERJ nº 18 (2010). Disponível em < 
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/1353/1141 > acesso 
em 17 de junho de 2016. 
 
TORO, José Bernardo. A construção do público: cidadania, democracia e 
participação. Rio de Janeiro: SENAC Rio e (X) Brasil, 2005. 
 
TORRES, Ricardo Lobo. Interpretação e Integração da Lei Tributária. In MACHADO, 
Hugo de Brito (coord). Interpretação e aplicação da lei tributária. São Paulo: 
Dialética e ICET, 2010, p. 333-355. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Portaria Conjunta nº 
373/PR/2VP/3VP/CGJ/2014. Diário da Justiça Eletrônico, 10 de setembro de 
2014. Disponível em < http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc03732014.pdf > 
acesso em 28 de fevereiro de 2016. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Projeto Execução Fiscal Eficiente 
do TJ é finalista do Premio Innovare. Disponível em 
<http://www.tjmg.jus.br/portal/imprensa/noticias/projeto-execucao-fiscal-eficiente-do-
tj-e-finalista-do-premio-innovare-1.htm#.VtRPFTbz60w, > acesso em 28 de fevereiro 
de 2016. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Tabela de custas – ano 2017. 
Disponível em < http://www.tjmg.jus.br/portal/processos/custas-emolumentos/ > 
acesso em 05 de outubro de 2016. 
 



	389 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL, Agravo nº 70063985626 (nº 
CNJ 0083940-28.2015.8.21.7000, red. Des. Eugênio Facchini Neto, 9ª Câmara 
Cível, julgado em 26 de agosto de 2015, Diário da Justiça do dia 03/09/2015, 
Disponível em < 
http://www.tjrs.jus.br/busca/search?q=&proxystylesheet=tjrs_index&client=tjrs_index
&filter=0&getfields=*&aba=juris&entsp=a__politica-
site&wc=200&wc_mc=1&oe=UTF-8&ie=UTF-
8&ud=1&sort=date%3AD%3AS%3Ad1&as_qj=&site=ementario&as_epq=&as_oq=&
as_eq=&requiredfields=ct%3A3.crr%3A455&partialfields=n%3A70063985626.%28s
%3Acivel%29&as_q=+#main_res_juris > acesso em 16 de janeiro de 2015. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Recomendação 2012/C 338/01, 
2012. Disponível em < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:338:0001:0006:PT:PDF > 
acesso em 28 de agosto de 2016. 
 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA. Acórdão C-377/13, de 12 de 
junho de 2014 (caso Ascendi). Disponível em < 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=153582&doclang=PT > 
acesso em 28 de agosto de 2016. 
 
TRINDADE, Carla Castelo. Regime Jurídico da Arbitragem Tributária. Coimbra: 
Almedina, 2016. 
 
WALTER, Carlos Humberto. Jurisdição constitucional e procedimentalidade arbitral 
no Estado de Direito Democrático. Revista Tributária e de Finanças Públicas, São 
Paulo, v. 16, nº 79, p. 98-108, mar - abr., 2008. 
 
WORLD BANK GROUP. Alternative Dispute Resolution Program (ADR) in the 
Western Balkans: giving mediation a chance. Telling our ADR Story. 
Washington, DC: World Bank Group, 2010. Disponível em 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/991f510047e98d59a52ebd6f97fe9d91/Publicatio
nBalkansGivingMediationaChanceADRStory.pdf?MOD=AJPERES, acesso em 22 de 
fevereiro de 2016. 
 
WORLD BANK GROUP. Alternative Dispute Resolution Guidelines. Washington, 
DC: World Bank Group, 2011. < 
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/15322_ADRG_Web.pdf > 
acesso em 16 de janeiro de 2016. 
 
VENTURA, Raul. Convenção de arbitragem. Revista da Ordem dos Advogados, 
ano 46, 1986. Disponível em < https://portal.oa.pt/upl/%7B1fb76b36-575c-4576-
8102-6b41e874c208%7D.pdf > acesso em 10 de maio de 2016. 
 
VILLA-LOBOS, Nuno; PEREIRA, Tânia Carvalhais. A natureza especial dos tribunais 
arbitrais tributários. Revista Internacional de Arbitragem e Conciliação da 
Associação Portuguesa de Arbitragem. nº 7. Coimbra: Almedina, 2014, p. 87-122. 
 
VILLA-LOBOS, Nuno; PEREIRA, Tânia Carvalhais (Coord). The Portuguese Tax 
Arbitration Regime. Coimbra: Almedina, 2015. 



	390 

 
VILELA, Marcelo Dias Gonçalves. Arbitragem no Direito Societário. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2004. 
 
XAVIER, Alberto. Do lançamento: teoria geral do ato do procedimento e do 
processo tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 
 
YOUSSEF, Karim. The death of inarbitrability. In MISTELIS, Loukas A.; 
BREKOULAKIS, Stravos L. (Coord.). Arbitrability: international & comparative 
perspectives. The Netherlands: Wolter Kluwer, 2009, p. 47-68. 
 

 


