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Resumo: A questão central deste trabalho representa a necessidade, de buscar 
meios alternativos para a solução de conflitos, tendo em vista a morosidade do 
poder judiciário. Nesse âmbito, o estudo focou nos desafios para o emprego da 
arbitragem no direito tributário, tendo em vista o regime de indisponibilidade do 
crédito tributário. Portanto, para entender se é viável ou não, o uso da arbitragem, a 
questão foi analisada pela perspectiva da resolução dos conflitos da Administração 
Pública, posteriormente a natureza da controvérsia tributária e o crédito tributário, e, 
por fim, a arbitrabilidade desse crédito.       
 
Palavras chave: Direito Tributário – Arbitragem – Meio alternativo de solução de 
conflitos  
 
Abstract: The main issue of this work represents the need to seek alternatives for 
the solution of conflicts, in view of the slowness of the judiciary. In this context, the 
study focused on the challenges for the use of arbitration in the tax law, considering 
the tax credit unavailability regime. Therefore, in order to understand whether the use 
of arbitration is feasible or not, the issue was analyzed by the perspective of the 
resolution of conflicts of the Public Administration, later the nature of the tax 
controversy and the tax credit, and, finally, the arbitrability of this credit. 
 
Keywords: Tax Law – Arbitration – Alternative Dispute Resolution  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O problema proposto para estudo nesta monografia é a possibilidade de 

adoção de um meio alternativo para discussão dos créditos tributários, 

especificamente, o exame da arbitrabilidade das questões tributárias.  

Recentemente, as operações deflagradas pela Polícia Federal mostraram 

claramente, como são expressivos os valores que envolvem a corrupção e como o 

Direito Tributário está ligado a este triste cenário.    

Além disso, temos a indiscutível morosidade do Judiciário, que é um tema 

recorrente nas discussões em trabalhos científicos, bem como na mídia, sendo 

constantemente abordada em matérias pela imprensa especializada.  

As mudanças legislativas recentes, também indicam que o tema proposto, a 

arbitragem tributária, é de suma importância, uma vez que o Código de Processo 

Civil de 2015 apresenta novos meios para que algumas demandas não alcancem os 

tribunais superiores; a Resolução nº 125 do CNJ também prevê a mediação e a 

conciliação como obrigatórias no âmbito do Judiciário; e, por fim, internacionalmente 

já existe uma pressão para que o Brasil modifique a sua postura na solução de 

conflitos em matéria tributária.  

O objetivo é sempre o mesmo: tentar desburocratizar, flexibilizar e acelerar a 

prestação jurisdicional. O ponto convergente em uma situação processual é a 

efetividade: o processo precisa de resultado efetivo, precisa ser mais econômico, e, 

principalmente, precisa alcançar um resultado prático.  

Os processualistas falam muito em processo de resultado, pois já entenderam 

que é necessário proporcionar a solução do conflito jurídico, uma vez que aquele 

que se encontra nessa situação precisa ter a segurança que poderá usufruir do 

resultado da demanda e vai além, querem agilidade e rapidez.  

Portanto, existe toda uma tendência, para a adequação de meios alternativos 

à solução das demandas jurídicas e, a declaração de constitucionalidade da Lei nº 

9.307/96 pelo STF, trouxe a arbitragem para o cenário e esta precisa ser 

devidamente debatida.  

O Judiciário não precisa ter apenas uma porta, ele pode abrir outras e melhor, 

pode permitir que se escolha por qual porta deseja entrar, levando em conta as 
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particularidades de cada caso. A arbitragem tem um desses contornos e se funda na 

autonomia da vontade das partes, sendo este um dos seus pilares principais.  

É nesse âmbito que este trabalho pretende se desenvolver: no estudo do 

cabimento e quais seriam os desafios para a arbitragem no direito tributário e, ainda, 

em que espécies de disputas, a arbitragem poderia ser adotada, considerando 

também, o regime de indisponibilidade do crédito tributário. 

O debate, sobre métodos distintos ao judicial é crucial nesse momento de 

crise que cobre o país, sobretudo porque há controvérsias que podem ser afastadas 

do Poder Judiciário, e, ainda, solucionadas de maneira consensual, o que permite 

promover a pacificação social.  

Contudo, as controvérsias tributárias não estão nesse rol e são as medidas 

judiciais, ou o contencioso administrativo, as alternativas oferecidas hoje. Nesse 

cenário são aliados: a morosidade do Judiciário e as freqüentes mudanças 

legislativas recheadas de incertezas. O resultado disso é insatisfação, tanto para o 

poder público, quanto para o contribuinte.       

Infelizmente, no Brasil, não é comum transacionar com o fisco, as 

controvérsias tributárias internas. Mas, isso acalora o debate proposto. Nesse passo, 

o estudo terá a arbitragem como ponto central, para avaliar a sua viabilidade como 

meio processual para as demandas tributárias. Se, a adoção desse método seria 

adequada, uma vez que quando se trata de arbitragem lê-se: celeridade, 

especialização no tema em questão e menor grau de enfrentamento das partes.   

Enfim, pretende-se entender se é viável ou não, o uso da arbitragem, nas 

relações tributárias, já que nesse contexto é preciso equilibrar a Administração 

Tributária e a indisponibilidade do crédito tributário. Portanto, frente à realidade do 

país, o atual modelo e um Estado em constante transformação propõe-se o estudo 

de um meio alternativo, que atenda os anseios da sociedade e do Poder Público.      
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CAPÍTULO 1 – A RESOLUÇÃO DOS LITÍTIGOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

1.1 O regime jurídico-administrativo   

 

Um traço comum, aos Estados constitucionais é o regime jurídico-

administrativo, que engloba princípios e características peculiares a Administração, 

tendo em vista as finalidades estatais. Portanto, são prerrogativas, que colocam o 

poder público, em situação de superioridade hierárquica, preservando sempre a 

supremacia do interesse público.  

Contudo, este Estado sofreu severas modificações com a globalização e a 

informatização e são essas mudanças que estão interferindo na correta 

compreensão da natureza jurídica dos institutos de direito público. Sendo assim, 

para falar em meios alternativos para solução de conflitos é preciso, 

necessariamente, discutir a questão da indisponibilidade do interesse público.  

Para que o Estado possa adotar essas novas práticas é preciso que ele, 

Estado, um dos maiores litigantes do país, enfrente essa antiga fórmula e abra 

caminho para novas idéias e assim, aprimorar a prestação jurisdicional.  

Desse modo, considera-se que:  

O Direito Administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado em duas idéias 
opostas: de um lado, a proteção aos direitos individuais frente ao Estado, 
que serve de fundamento ao princípio da legalidade, um dos esteios do 
Estado de Direito; de outro lado, a de necessidade de satisfação dos 
interesses coletivos, que conduz à outorga de prerrogativas e privilégios 
para a Administração Pública, quer para limitar o exercício de direito 
individuais em benefício do bem-estar coletivo (poder público), quer para a 
prestação de serviços públicos. (DI PIETRO, 2015, p. 95) 
 

Ou seja, o regime jurídico-administrativo possui importantes pilares, sendo 

alguns deles a supremacia do interesse público sobre o particular, o princípio da 

legalidade e a indisponibilidade do interesse público.  

Sobre a supremacia do interesse público, Fernando Machado (2016, p.22) 

aponta: “a superioridade do interesse da coletividade firma a prevalência deste sobre 

o do particular, dada a necessidade de atendimento dos fins da Administração”. 

Portanto, significa beneficiar a coletividade, na tentativa de estar representando, 

uma necessidade da sociedade, já que seria impossível para a Administração 

Pública satisfazer a necessidade de cada indivíduo de forma personalizada.  

Complementando:  



10 
 

 
 

 

Justifica-se, portanto, que o interesse público seja hierarquicamente alocado 
acima do interesse meramente privado, tendo em vista a necessidade de 
regulação da vida social, dado a impossibilidade do atendimento sob 
medida, de todas as demandas surgidas no seio da sociedade. Nessa linha, 
uma vez que o Estado cabe concretizar amplo rol de garantias sociais, este 
deve desenvolver meios de atuação condizentes com a missão confiada 
pela Constituição. Por isso posto, admite-se a limitação do individualismo 
frente à coletividade. (MACHADO, 2016, p. 24)     

 

Sendo assim, a supremacia do interesse público é uma prerrogativa conferida 

à Administração, para que ela possa atender a coletividade garantindo a ela uma 

posição privilegiada em relação aos direitos e liberdades individuais.  

Com relação, a indisponibilidade do interesse público, Mello (2015, p.76) nos 

ensina que:  

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

 

Isso porque, a Administração não possui o direito de propriedade dos bens 

públicos, ela assume apenas um papel de gestora desse patrimônio, já que pela 

Constituição, esses bens são parte importante para as políticas públicas que visam 

garantir direitos fundamentais.  

Ainda, no que diz respeito, ao princípio da legalidade é importante entender 

que a Lei aqui assume um papel ainda mais restritivo, já que a Administração deve 

limitar a sua atuação dentro do que estiver disposto na lei. Sem esse princípio, não é 

possível configurar corretamente o regime jurídico-administrativo.  

Contudo, ao analisar tal princípio Fernando Machado (2016, p.37) pontuou 

que:  

A concepção clássica da teoria administrativa, que resume a legalidade 
administrativa à mera observância do previsto pela lei, e nos limites desta, 
vem perdendo força, sobretudo no constitucionalismo inaugurado pela 
Constituição de 1988, que corroeu o absolutismo da supremacia do 
interesse público, quando em confronto com a efetivação dos direitos 
fundamentais. A Constituição, pois, assume a posição de baliza da atuação 
administrativa, em decorrência da eficácia direta e vinculante de seus 
princípios e regras.  

 

Isso quer dizer que, em virtude da concretização do interesse público foi 

preciso reformular o princípio da legalidade, uma vez que não é possível admitir, a 
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estrita vinculação da Administração à lei, diante das inúmeras atribuições da 

Administração Pública.  

Ou seja, o administrador, para atender as demandas fundamentais, por vezes 

precisa se desprender da lei, agindo mesmo diante da omissão da norma, mas 

mantendo sua atuação dentro de toda a sistemática do texto constitucional, portanto 

amparado pela Constituição.    

1.2 A releitura sobre a indisponibilidade do interesse público 

 

O Estado está enfrentando uma nova conjuntura econômica, social e política. 

Diante desse novo cenário, aqueles conceitos acima expostos devem estar abertos 

para novas análises.  

Isso porque, aqueles serviços essenciais traçados pelo Direito Administrativo, 

como de responsabilidade do Estado, estão sendo cada vez mais compartilhados 

com o setor privado, e, o poder público está ocupando a posição de regulamentador. 

Os posicionamentos estão sendo invertidos e o que estava costumeiramente 

sendo tratado por normas de direito público, hoje é regido por relações entre 

particulares. Portanto, o Direito está constantemente lidando, com situações antes 

não previstas.  

Nesse sentido, MENDONÇA (2014, p. 22) entende que: 

As transformações no modelo de Estado, decorrentes da nova conjuntura 
econômica e social, majoritariamente inerentes ao Estado informacional, 
sugere uma releitura da concepção tradicional da indisponibilidade do 
interesse público e do crédito tributário, como assim dos meios que o poder 
público poderá utilizar para solucionar controvérsias nas quais se vê 
envolvido.  

 

Não é inteligente que o Estado se esforce para manter a sua morosidade ou 

para alimentar ainda mais as suas burocracias. O novo contexto clama por 

mudanças, caso contrário, os anseios dos cidadãos não serão atendidos. O Estado 

deixou de fornecer determinados bens e serviços e o cidadão passou a ocupar a 

posição de consumidor e isso altera significativamente a relação entre Estado e 

particular.    

O Estado na posição de gestor precisa repensar os meios tradicionais de 

solução de conflitos, já que não faz mais sentido aguardar tanto tempo uma decisão 

judicial. E, para trazer a este novo contexto, a arbitragem, por exemplo, é preciso 
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avaliar a supremacia do interesse público, bem como, a indisponibilidade do mesmo, 

pois são eles, que irão dar o norte, para a possibilidade de a administração pública 

adotar meios alternativos para solucionar as suas controvérsias.     

Esses conceitos enrijecidos, não conversam com a nova forma de atuação da 

administração pública questionando a sua posição de superioridade jurídica, como 

bem observa MENDONÇA (2014, p. 33):  

A geral e irrestrita supremacia do interesse do Estado sobre os interesses 
dos particulares deixa de ser razoável e desejada, o que remete a uma 
releitura da própria noção tradicional de indisponibilidade do interesse 
público.  
É certo que há situações que, quer pela Constituição Federal, quer pela lei, 
os bens públicos serão indisponíveis e somente poderão ser renunciados 
pela administração pública mediante autorização legal. 
De outro lado, há situações nas quais o Estado não necessitará de lei 
específica para renunciar a determinado bem ou direito não gravado como 
indisponível, na medida em que os valores insertos na Constituição Federal 
e os objetivos da administração pública justificarão a atuação administrativa.     
 

Nesse passo, Carlos Alberto de Salles sustenta que:  

Essa concepção superlativa e unilateral da definição do interesse público 
nas práticas contratuais do Estado inviabiliza de outros mecanismos de 
solução de controvérsias que não os judiciais. Também por essa razão, 
torna-se impossível a utilização de mecanismos de consenso, por não poder 
a Administração voltar atrás em sua anterior decisão quanto ao interesse 
público aplicado ao caso concreto. Inaplicáveis, pelo mesmo motivo, os 
mecanismos adjudicatórios não estatais, pois a revisão do interesse público 
ficaria restrita ao Judiciário. (SALLES, 2011, p. 125) 

 

Diante das novas funções estatais, não adotar determinadas soluções por 

conta da definição tradicional do interesse público, bem como da sua 

indisponibilidade, será frustrante para a sociedade, pois como afirma MENDONÇA 

(2014, p.35) o que é indisponível é o dever do Estado de agir no interesse da 

sociedade e de acordo com os princípios constitucionais vigentes.   

É importante definir, o que atende o interesse coletivo em jogo e ficar 

afirmando que o Estado não pode valer-se de meios alternativos ao judicial, por 

conta da supremacia e indisponibilidade do interesse público, já não mais 

corresponde ao cenário das demandas atuais, tendo em vista que muitas delas 

representam situações que merecem uma avaliação mais específica.  
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1.3 A resolução consensual de conflitos administrativos     

 

O método tradicional de resolução de conflitos é a sentença, mas este 

defasado sistema processual ganhou novos contornos com a autocomposição e a 

heterocomposição. A idéia é que o cidadão possa escolher qual é o meio mais 

adequado para a solução de seu conflito.  

A Resolução 125 do CNJ, que instituiu a Política Judiciária Nacional de 

tratamentos dos conflitos de interesse, também conduz para esse lado, dizendo: “o 

direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade”.  

Sobre o sistema autocompositivo, Antônio Carlos Ozório Nunes nos explica:  

O diálogo é o grande esteio de todo sistema autocompositivo. Se for guiado 
com estratégias, leva a negociações integrativas e possibilita soluções 
inteligentes para os conflitos da vida. Ele está presente e é o fio condutor de 
todo o processo nas modalidades de autocomposição, nas quais o poder de 
tomar decisões é das próprias partes. (NUNES, 2016, p. 40)  
 

Algumas dessas modalidades são a negociação, a conciliação e a mediação. 

Já no sistema heterocompositivo encontra-se a arbitragem e a jurisdição estatal. 

Contudo, o poder público e a sua supremacia estão enraizados naquelas noções de 

legalidade e do interesse público, e, isso afasta a possibilidade do consenso pela 

Administração Pública.  

Em muitos casos, essa verdade não mais prevalece. Há na realidade, 

diversas situações, em que as controvérsias administrativas poderiam ter soluções 

melhores, por meio de mecanismos mais adequados.  

Conforme Carlos Alberto de Salles:  

O primeiro passo, portanto, é reconhecimento do conflito envolvendo a 
Administração e particulares, bem como de sua persistência apesar e, 
muitas vezes, por causa da decisão administrativa. O segundo seria, 
exatamente, a constatação da necessidade de arranjos institucionais aptos 
a solucionar as controvérsias, surgidas no âmbito da Administração, sem ter 
no Judiciário o único meio para a solução. Medidas desse tipo poderiam 
resultar em ganhos de eficiência e no estabelecimento melhores relações 
entre Estado e particular, de maneira mais conforme com o que se busca 
em termos de gestão pública atualmente. Pode-se, com esse propósito, 
visualizar pelo menos três modalidades de mecanismos de solução de 
controvérsias que podem ser utilizados no âmbito da Administração Pública: 
foros administrativos de revisão, mecanismos consensuais e a arbitragem. 
(SALLES, 2011, p. 143).   

 

Portanto, a resolução alternativa de conflitos que envolvem a Administração 

Pública poderá ser o meio eficiente, para tentar resgatar verbas importantes e 

direcioná-las aos setores mais sensíveis e, ainda, reduzir o gasto de recursos 

públicos na estrutura do judiciário. 
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A grande verdade é que a tutela jurisdicional que se almeja hoje deve ser, 

necessariamente, mais célere e menos onerosa, e, nesse contexto, o processo 

judicial não satisfaz mais as garantias constitucionais, muitos menos os anseios da 

sociedade.  

Sob esse enfoque, o contencioso tributário passa a questionar esses meios 

alternativos. O volume dessas demandas é absurdo e isso está pesando no 

Judiciário. Nesse passo, é importante verificar a viabilidade desses meios.  

Complementando, MENDONÇA afirma ainda:  

Em verdade, o Estado deverá avaliar qual o interesse efetivamente 
envolvido na controvérsia e decidir pela solução que melhor atenda ao bem 
estar da coletividade. Desse modo, uma solução de determinada 
controvérsia não deverá ser avaliada mediante análise exclusiva da relação 
em jogo, mas sim dos objetivos institucionais do Estado e da demanda 
social. (MENDONÇA, 2014, p. 36) 
 

Sendo assim, quando se trata de interesse coletivo, o tratamento adequado 

será sempre aquele em que o Estado agir pela sociedade e de acordo com a 

Constituição.   

Para vislumbrar a possibilidade de resolução consensual de conflitos 

administrativos é preciso, então, repensar a indisponibilidade do interesse público, 

passando a entender o mesmo, de forma a não generalizá-lo para todas as relações 

da Administração Pública, bens e negócios.  

A incorreta aplicação do termo “indisponibilidade” para os bens públicos 

implica em uma grande confusão. O que de fato existe é a vinculação do interesse 

público a determinadas finalidades.  

É preciso relativizar o conceito de indisponibilidade, uma vez que existe uma 

sincera diferença entre a indisponibilidade da função daquele bem e a 

disponibilidade condicionada do bem em si.  

Portanto, a indisponibilidade não é absoluta, mas sim condicionada, ou seja, 

está vinculado a determinada finalidade e a requisitos de ordem material e 

processual.  

Esse avanço interpretativo é o que permite vislumbrar, a possibilidade de 

afastar o argumento da indisponibilidade do interesse e bens públicos, como uma 

barreira para a arbitragem, já que a mesma não implica em disposição dos direitos, 

muito pelo contrário, a arbitragem pode ser na verdade uma forma de efetivar esse 

propósito.  
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CAPÍTULO 2 – A CONTROVÉRSIA TRIBUTÁRIA  

 

2.1 Natureza do crédito tributário  

 

As situações em que o Fisco (sujeito ativo) e o contribuinte (sujeito passivo) 

concretizam um fato gerador decorrem as obrigações tributárias, que representam 

aquele vínculo jurídico, pelo qual o sujeito passivo poderá sujeitar-se a um 

lançamento tributário.  

O Código Tributário Nacional introduz a idéia de que crédito e obrigação são 

coisas distintas. A redação do Artigo 139, do CTN diz que: “O crédito tributário 

decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta”.   

Uma leitura desatenta deste artigo poderá até gerar dúvidas, uma vez que 

parece entender que o crédito decorre da obrigação, mas em contrapartida, se são 

coisas distintas, poderia haver obrigação sem crédito.  

O problema do preceito é o momento da exclusão de sua exigibilidade, uma 

vez que o crédito tributário, do nascimento até a extinção sofre mutações que não 

afetam a sua origem, entretanto a exclusão do mesmo mutila à sua existência, ou 

melhor, a obrigação tributária.  

Paulo de Barros Carvalho esclarece:  

Excedeu-se a autoridade legislativa ao consignar que a exclusão da 
exigibilidade do crédito não mexe com a estrutura da obrigação. Mexe a 
ponto de desarmá-la, de destruí-la. Excluir o crédito quer dizer excluir o 
débito, com existências simultâneas, numa correlação antagônica. E 
modificação de tal vulto extingue a obrigação tributária. (CARVALHO, 2015, 
p. 523)   
 

Apesar das críticas, para o CTN, o crédito tributário compreende a obrigação 

principal podendo ser este débito, um pagamento de tributo ou penalidade 

pecuniária.  

Nesse contexto Paulo de Barros Carvalho afirma que: 

Como elemento indissociável da obrigação tributária, o crédito de que 
falamos surge no mundo jurídico no exato instante em que se opera o 
fenômeno da incidência, com a aplicação da regra-matriz do tributo. Desse 
modo, entendo que o crédito tributário só nasce com sua formalização, que 
é o ato de aplicação da regra-matriz de incidência. Formalizar o crédito 
significa verter em linguagem jurídica competente o fato e a respectiva 
relação tributária, objetivando o sujeito ativo, o sujeito passivo e o objeto da 
prestação, no bojo da norma individual e concreta. (CARVALHO, 2015, p. 
526)   
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Sobre a definição de “tributo” no CTN, o artigo 3°, a apresenta da seguinte 

forma: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em CEI e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”.  

O artigo menciona características importantes, tais como o caráter pecuniário, 

a compulsoriedade e não constituir sanção de ato ilícito. E, estas características são 

relevantes para o estudo, principalmente o caráter pecuniário, pois se é moeda é 

possível entender o tributo como disponível.  

Isso significa que a controvérsia tributária é conversível estabelecendo uma 

obrigação de dar e um direito de receber e sempre que se configurar o fato gerador, 

o contribuinte perde o direito sobre o valor em questão.  

No que diz respeito à atividade administrativa plenamente vinculada, Priscila 

Faricelli Mendonça afirma que esse aspecto é um dos cernes, para a análise da 

viabilidade de o poder público submeter às controvérsias em que se envolve a 

solução diversa daquela propiciada pela jurisdição estatal, esclarecendo que: 

A letra do Código Tributário Nacional determina que não pode ser conferida 
margem de discricionariedade ao administrador público que atua na 
cobrança e arrecadação de tributos e, desse modo, sugere-se que 
quaisquer métodos de solução de controvérsias tributárias não poderão 
confiar ao agente público margem de discricionariedade no tocante à 
cobrança e arrecadação do tributo, sendo necessário que a lei traga em 
detalhes quais os métodos, abrangência e margem da atuação no momento 
da solução das controvérsias. (MENDONÇA, 2014, p. 40) 
      

Nesse passo, após obrigação, crédito tributário e natureza do débito enfrenta-

se a controvérsia tributária, aquele momento em que o sujeito ativo teve um direito 

ferido, pois o sujeito passivo não cumpriu com a sua obrigação, e o fisco passa a ter 

o poder de cobrar esses valores.  

Controvérsias estas, que vão muito além de um simples não pagamento, 

podendo versar até mesmo sobre questões anteriores a falta de adimplemento, tais 

como a formação da obrigação, a competência tributária, a norma tributária, ou 

ainda algo decorrente do crédito, como a emissão de certidões de regularidade 

fiscal.    
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2.2 Disponibilidade do crédito tributário  

 

O estudo do interesse público faz parte do caminho para decifrar, se é 

possível solucionar controvérsias tributárias por meio da arbitragem ou não, e, para 

tanto é importante passar pela disponibilidade do crédito tributário.  

A sua disponibilidade ou não é o que irá permitir a arbitragem tributária. O 

interesse público visto do aspecto da indisponibilidade torna inviável a arbitragem, 

pois homenageia a impossibilidade do poder público submeter algo que possui 

natureza pública a um método privado.  

Ainda, se o direito da Fazenda Pública em arrecadar tributos for 

compreendido como indisponível e absoluto, a solução arbitral não poderá ser uma 

opção, pelos próprios fundamentos que esse princípio trouxe para a administração 

pública.  

Ocorre que, há no direito público vértices que convalidam o interesse coletivo 

e não o interesse individual do Estado, isso porque o que deve prevalecer no âmbito 

tributário, por exemplo, é o interesse da sociedade, ou seja, apenas a arrecadação 

não é suficiente.  

É preciso que essa arrecadação esteja de acordo com as necessidades 

sociais. Nesse passo, o que é indisponível, é a cobrança do crédito tributário e não o 

crédito em si.  

As opiniões contrárias a solução arbitral lêem essa “atividade administrativa 

plenamente vinculada” como óbice a solução arbitral, para controvérsias acerca do 

tributo. Entende-se que essa arrecadação, ou melhor, essa outorga constitucional de 

competência para arrecadar, do artigo 3º seria indisponível. 

Entretanto, tal interpretação não abrange o crédito tributário tornando-o 

indisponível. Vincular a atividade de arrecadar não significa que seja proibido dispor 

do crédito tributário. E, não faria sentido dizer que o mesmo seria indisponível e o 

Estado se opor a receber de forma diversa, na justificativa da indisponibilidade.  

Além disso, a Constituição Federal não se opõe aos métodos alternativos de 

solução de conflito e o próprio CTN traz disposições que possibilitam o parcelamento 

do crédito tributário, bem como os institutos da anistia, transação e remissão.  
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Importante destacar também, o caráter patrimonial do crédito tributário, já que 

ele é o que permite que o Estado exerça suas funções, sendo esses recursos 

financeiros extremamente essenciais. Isso, dentro da lei, permite que o Estado 

disponha do crédito tributário, uma vez que indisponibilidade do interesse público e 

caráter patrimonial são coisas distintas.  

Nas palavras de Priscila Faricelli de Mendonça:  

A possibilidade de o poder público dispor do crédito tributário é efetiva, 
existente e real, na medida em que o CTN permite a anistia, remissão ou 
mesmo a transação. A disponibilidade e patrimonialidade necessárias à 
adoção da arbitragem para a solução do conflito tributário, requisitos legais 
essenciais à definição da arbitrabilidade das controvérsias em exame, se 
encontram, portanto, presentes. (MENDONÇA, 2014, p. 83)   
 

Sendo assim, dentro da legalidade é possível sim defender certa margem de 

disponibilidade e permitir que a administração pública permita-se travar 

indisponibilidade ao interesse público, mas não ao interesse da administração em si.    

2.3 Controvérsia administrativa e a arbitragem  

 

Importa destacar, ademais, se ao submeter o crédito tributário a solução 

arbitral, o Poder Público estaria efetivamente dispondo do crédito tributário. Em 

outras palavras, investigar se o crédito tributário é arbitrável ou não.  

Para Carlos Alberto de Salles:  

A arbitragem, não obstante construída sob uma base consensual, 
estabelecida por meio da convenção arbitral, é um mecanismo 
adjudicatório. O árbitro, terceiro neutro e eqüidistante em relação às partes, 
adjudica uma solução à controvérsia por elas apresentada. Diferentemente 
dos demais mecanismos, também, implica em dupla renúncia por parte da 
Administração. Com ela o Poder Público renuncia à possibilidade de decidir 
unilateralmente a questão – mesmo considerando o sentido limitado dessa 
decisão – e, em igual medida, à via judicial para solução da controvérsia. 
(SALLES, 2011, p. 147)  
 

Ao submeter um conflito à solução arbitral, o Poder Público estará apenas 

buscando uma solução alternativa, não havendo neste ato renúncia de direitos, 

apenas a escolha pela via arbitral. Assim, a investigação sobre o crédito ser 

renunciável é irrelevante, já que as partes não vão abrir mão do direito em conflito, 

apenas definem se a decisão da controvérsia será submetida ao judiciário ou a 

arbitragem.  

Até mesmo porque, o que for decidido no tribunal distinto do judicial irá 

vincular as partes, da mesma forma que ocorreria se a decisão tivesse sido definida 



19 
 

 
 

judicialmente. A escolha pela arbitragem representará apenas, opção por um meio 

mais hábil e a decisão ali definida é imparcial tanto quanto a do juiz, pois o árbitro 

também agirá com imparcialidade.  

Nas palavras de Carlos Alberto de Salles:  

A arbitragem pode ser utilizada pela Administração tanto na forma de 
cláusula arbitral, pela qual a ela se submetem todos os litígios surgidos em 
relação a determinado contrato, quanto em relação a uma controvérsia 
especifica, em relação à qual as partes, por meio de compromisso, pactuem 
a utilização da arbitragem. (SALLES, 2011, p. 148)  
 

Nesse passo, a opção pela arbitragem não implicaria em renúncia ao crédito 

tributário e a disponibilidade do mesmo também não irá interferir. Conclui Priscila 

Faricelli de Mendonça:  

Assim, irrelevante averiguar acerca da possibilidade de verificar se o fisco 
pode dispor do crédito tributário como requisito essencial viabilizador da 
submissão da controvérsia tributária à solução arbitral. Isso decorre do fato 
de a lei já trazer situações consolidadas nas quais o Estado pode dispor do 
crédito tributário e, desse modo, não basta tal avaliação para se conferir 
pela possibilidade ou não de adoção da arbitragem como ora se cogita, mas 
também da desnecessidade de se tratar de direito disponível para fins de 
instauração da arbitragem. (MENDONÇA, 2014, p. 86)  
 

É relevante destacar também, que essa opção pela arbitragem não significa 

que o poder público estaria renunciando à jurisdição, há renúncia apenas da 

jurisdição estatal, até mesmo porque a jurisdição está presente na solução arbitral e 

esta decisão será imposta as partes, sendo vinculativa.  

Sobre este aspecto, Priscila Faricelli de Mendonça destaca que:  

A renúncia à jurisdição estatal poderá determinar por vezes a escolha por 
um método mais qualificado em termos técnicos para solução do conflito, 
quer em razão de certa tradição do tribunal sobre o mérito a ser discutido, 
quer em razão da possibilidade de eleger técnicos no assunto para compor 
o tribunal arbitral. (MENDONÇA, 2014, p. 90)    
 

Nesse aspecto é importante a abordagem de Carlos Alberto de Salles, 

arrematando que:  

O argumento quanto à indisponibilidade do interesse e dos bens públicos, 
enquanto óbice à utilização da arbitragem em controvérsias surgidas em 
relações contratuais envolvendo o Estado, parte de um duplo equívoco. 
Primeiro, quanto ao incorreto significado e extensão emprestada ao 
conceito de indisponibilidade, nos termos do exposto nos itens 
antecedentes. Segundo, por inferir, incorretamente, da referência à 
disponibilidade, na Lei da Arbitragem, a existência de uma reserva de 
jurisdição, para todo litígio envolvendo direitos indisponíveis.  
A esse propósito, precisa restar claro que a submissão de determinado 
litígio à arbitragem ou a outro mecanismo voltado à sua solução não implica 
renúncia ou disposição dos direitos em relação aos quais controvertem as 
partes. Ao contrário, esses mecanismos significam um recurso destinado à 
sua proteção ou efetivação. (SALLES, 2011, p. 295)  
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Portanto, havendo a possibilidade, a adoção da arbitragem é extremamente 

vantajosa para o Estado, por ser mais célere e especializada. É evidente que nem 

todo direito poderá ser submetido à solução arbitral, mas sempre que possível 

deverá ser considerada pela eficiência e adequada administração do bem público.  
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CAPÍTULO 3 – ARBITRAGEM TRIBUTÁRIA  

 

3.1 A previsão legal 

 

É importante investigar ainda, a arbitrabilidade das controvérsias tributárias, 

sob o aspecto da legalidade. O princípio da legalidade está estampado no sistema 

jurídico no artigo 5º, II, da CF e especificamente, para o direito tributário, no artigo 

150, I, também da CF.  

O estudioso Paulo de Barros Carvalho, ao tratar deste princípio, nos ensina 

que:  

O princípio da legalidade é limite objetivo que se presta, ao mesmo tempo, 
para oferecer segurança jurídica aos cidadãos, na certeza de que não serão 
compelidos a praticar ações diversas daquelas prescritas por 
representantes legislativos, e para assegurar observância ao primado 
constitucional da tripartição dos poderes. O princípio da legalidade compele 
o intérprete, como é o caso dos julgadores, a procurar frases prescritivas, 
única e exclusivamente, entre as introduzidas no ordenamento positivo por 
via de lei ou de diploma que tenha o mesmo status. Se do conseqüente da 
regra advier obrigação de dar, fazer ou não-fazer alguma coisa, sua 
construção reivindicará a seleção de enunciados colhidos apenas e tão 
somente no plano legal. (CARVALHO, 2015, p. 309).  
 

Ainda nessa linha, continua relatando a sua aplicabilidade, à regra matriz de 

incidência tributária:  

Pela diretriz da estrita legalidade, não podem ser utilizados outros 
enunciados, senão aqueles introduzidos por lei. Seja a menção genérica do 
acontecimento factual, com seus critérios compositivos (material, espacial e 
temporal), seja a regulação da conduta, firmada no conseqüente, também 
como seus critérios próprios, vale dizer, indicação do sujeito ativo e passivo 
(critério pessoal), bem como da base de cálculo e da alíquota (critério 
quantitativo), tudo há de vir expresso em enunciados legais. (CARVALHO, 
2015, p. 309)  
 

Sendo assim, a legalidade deve regular o sistema tributário brasileiro e isso 

interfere também na solução da controvérsia tributária, uma vez que o processo 

administrativo fiscal é totalmente vinculado a determinações legais.  

Somando-se a isso, o artigo 146, da Constituição Federal estabelece que:  

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; 
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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. 
 

Não existem regras na lei complementar sobre normas relacionadas ao 

processo tributário e a Constituição Federal, no artigo 22, I, determina que lei federal 

ordinária deva dispor sobre normas processuais.  

Entretanto, o interessante da arbitragem para a controvérsia tributária seria 

efetivar a extinção do crédito tributário ou a sua suspensão, até mesmo porque, esta 

discussão não deve atrapalhar a emissão da certidão negativa de débitos para o 

contribuinte. E, ainda, garantir que até a decisão final estarão protegidos de atos 

constritivos.   

Nesse ponto, o argumento de Priscila Faricelli Mendonça é no seguinte 

sentido:  

Nos parece, enfim, que a instituição da arbitragem para solucionar apenas 
litígios preventivos à existência do crédito tributário não surtiria os 
esperados efeitos de proporcionar método de solução mais ágil, 
especializado e flexível em se tratando de assuntos tributários. Assim, 
conclui-se pela necessidade de edição de lei complementar dispondo sobre 
a possibilidade de (i) a sentença arbitral extinguir o crédito tributário, (ii) o 
processo arbitral suspender a exigibilidade do crédito tributário ou mesmo 
(iii) haver interrupção do prazo prescricional com a instauração do processo 
arbitral, sob pena de não ser adequada adoção do método de tal natureza 
para solução de controvérsias. (MENDONÇA, 2014, p. 100) 
 

Portanto, esse aspecto legal tem um contorno extremamente delicado, já que 

o princípio da legalidade confere esse limite, no intuito de garantir segurança 

jurídica. É nesse sentido, a necessidade de uma lei complementar dispor sobre a 

arbitragem, para que não haja ofensa ao artigo 146 da Constituição Federal.   

3.2 As vantagens da arbitragem  

 

O crescente aumento da judicialização de demandas e a morosidade da 

prestação jurisdicional são os gatilhos para a busca por outros métodos de 

resolução de conflitos. E, é muito importante pontuar em cada modalidade, as 

vantagens.  



23 
 

 
 

Essa nova sistemática processual defende ser mais célere, especializado, e, 

principalmente eficiente. Nesse aspecto, a autora Ada Pelegrini pontuou:  

O princípio de acesso à justiça, inscrito no artigo 5º da Constituição Federal, 
não assegura apenas acesso formal aos órgãos judiciários, e sim um 
acesso qualificado que propicie aos indivíduos o acesso à ordem jurídica 
justa, no sentido de que cabe a todos que tenham qualquer problema 
jurídico, não necessariamente um conflito de interesses, uma atenção por 
parte do Poder Público.  
 

Nessa nova dinâmica proposta, a arbitragem entra como meio 

heterocompositivo, já que um terceiro decidirá pelas partes. Mas, sobre essa 

solução arbitral, Fernando Machado adverte:  

Todavia, em que pese a decisão por um terceiro apresentar revestida de 
aparente substituição da vontade (aparência de Jurisdição), deve-se atentar 
que ela somente se origina da livre manifestação da vontade das partes de 
se submeterem à sua apreciação, ao contrário da Jurisdição estatal, que é 
por natureza, inescusável. Por esse motivo, ainda que de caráter 
heterocompositivo em sentido estrito, a arbitragem pode ser conceituada, 
em sentido lato, como meio de autocomposição de conflito, dada sua 
gênese convencional. (MACHADO, 2016, p.48) 
 

Uma das principais regras que fundamentam as vantagens da arbitragem é 

justamente essa livre autonomia dos litigantes. Carlos Alberto de Salles explica:  

É exatamente essa base consensual da arbitragem que a torna menos 
disruptiva da relação entre as partes, propiciando facilidades para o 
prosseguimento do relacionamento entre elas, bem como para o 
cumprimento voluntário da decisão. Assim, a autonomia da vontade 
apresenta-se como um dos principais valores a servir de base para a 
constituição da arbitragem. Afinal, dela emanam ou a ela estão relacionados 
às principais características da arbitragem na forma como ela é pensada 
presentemente. (SALLES, 2011, p. 34)  
 

Via de regra, a situação do contribuinte é claramente de hipossuficiência em 

relação ao fisco, e muitos argumentos são no sentido que a solução arbitral não 

seria adequada, em razão de nem sempre representar a manifestação da autonomia 

das partes. 

Fato é que, no âmbito tributário, o vínculo que compõe a relação entre Estado 

e Fisco é independente e a solução das controvérsias não depende exclusivamente 

da autonomia da vontade. Isso decorre do dever do Fisco em apurar, arrecadar e 

cobrar e do contribuinte, que ao praticar um ato jurídico sujeito a tributação, recebe a 

imposição legal de pagamento do tributo.  

Ou seja, involuntariamente, as partes acabam se envolvendo na relação 

jurídico-tributária, mas em posições distintas e devem poder optar pelo método que 

entenderem ser mais vantajoso. 



24 
 

 
 

A celeridade também advoga à favor da arbitragem, bem como a 

especialidade dos árbitros. Em resumo, Priscila Faricelli de Mendonça diz que:  

A doutrina ressalta dentre as vantagens da arbitragem a celeridade, a 
preponderância da autonomia da vontade (na medida em que as partes são 
livres para escolha dos árbitros e da legislação aplicável quer no âmbito 
material, quer no processual), a especialidade e neutralidade dos árbitros e 
confidencialidade. Tais vantagens, por certo, amoldaram-se perfeitamente 
aos anseios da realidade das soluções de controvérsias tributárias. 
(MENDONÇA, 2014, p. 106)  
 

De fato, a controvérsia tributária poderá encontrar na solução arbitral um 

caminho vantajoso, devendo as partes optar por ela com a devida cautela e 

analisando a natureza, a complexidade da demanda bem como os valores 

envolvidos.  

Por fim, vale à pena ressaltar, que o contribuinte não irá lograr nenhuma 

vantagem com a solução arbitral e esta, jamais deverá ser vista como um benefício 

ao contribuinte, uma vez que o terceiro imparcial não vai prevalecer pontos de vista 

ou conceber vantagens unilaterais. Ele decidirá baseado na controvérsia e 

posicionamentos jurídicos. As vantagens que devem prevalecer são as do método 

em si, tais como celeridade e especialidade.    

3.3 Procedimento para a arbitragem tributária  

3.3.1 Objeto 

 

Existe um campo fértil a ser explorado pela arbitragem tributária. Dentro da 

estrita legalidade e dos parâmetros traçados pela Constituição Federal, será 

possível explorar algumas opções interessantes de controvérsias, que poderão ver 

um resultado adequado e célere.  

Preventivamente, questões anteriores a constituição do crédito tributário, são 

examinadas hoje via Consulta fiscal. Contudo, a arbitragem poderá ser muito útil 

para essas controvérsias, já que poderá ajudar a definir a base de exações que 

serão extremamente relevantes, como por exemplo, fixar o valor venal.  

Além disso, questões relacionadas à interpretação e aplicação da legislação 

tributária também são arbitráveis e uma ótima oportunidade para estabelecer o 

diálogo entre as partes.  
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Nos casos em que o crédito tributário estiver constituído é importante frisar 

que ao optar pelo método isso representa, logicamente, uma renúncia tanto da 

esfera judicial, quanto da administrativa. Quando a demanda judicial já tiver sido 

ajuizada e as partes devidamente citadas, a arbitragem não parece viável.  

Nesse sentido, Priscila Faricelli de Mendonça elenca:  

Campo fértil à arbitragem tributária, diante da qualidade e tecnicidade das 
decisões que poderão advir, são as complexas questões de fato que 
surgem no desenrolar das relações jurídicas de tal espécie. Cálculos 
complexos, aspectos contábeis que geram conseqüências diretas e 
objetivas nos aspectos da regra matriz tributária, composição de produtos e 
materiais, forma e quantidade de consumo de materiais nas indústrias, 
adequada classificação fiscal de determinado produto são exemplos de 
questões de alta complexidade e sobre as quais uma análise técnica é 
essencial ao adequado julgamento da controvérsia e, por conseguinte, 
tratamento do conflito. (MENDONÇA, 2014, p. 116)   
 

Agora, no que diz respeito à declaração de inconstitucionalidade, diante dos 

princípios constitucionais, apenas o Judiciário poderá apreciar tais demandas. Ao 

tratar dos aspectos materiais da hipótese de incidência tributária, diante do princípio 

da legalidade, não será viável a arbitragem.     

Desse modo, há várias questões tributárias que poderão ser solucionadas por 

meio da arbitragem, um poderoso e eficiente meio para a resolução de 

controvérsias. O desafio é apenas equilibrar todas as nuances do direito público, 

com as características intrínsecas desse mecanismo.  

3.3.2 Aspectos procedimentais   

 

A solução arbitral possui alguns aspectos no seu procedimento, que merecem 

uma análise, para adequá-los as controvérsias tributárias. Primeiramente, sobre a 

capacidade das partes, é interessante expor que para optar pela arbitragem, as 

partes devem possui capacidade civil e o Código Civil é o instrumento que dita as 

regras sobre a capacidade das pessoas.  

No caso da pessoa jurídica de direito público, seu representante será aquele 

que possuir competência legal para se manifestar à favor da submissão do conflito à 

solução arbitral. E, o contribuinte capaz, também será aquele capaz de se 

manifestar à favor da solução arbitral, por estar apto a praticar os atos da vida civil 

ou mediante representação por procurar.  
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Com relação à convenção arbitral, por compromisso ou cláusula 

compromissória, sabe-se que a cláusula é contratual e pactuada pelas partes que 

convencionam a opção pela arbitragem. Contudo, no aspecto tributário, a 

manifestação da vontade das partes não é contratual, pois a relação jurídica não 

comporta tal postura, portanto não seria viável que a arbitragem fosse 

convencionada contratualmente.  

No âmbito tributário entende-se que deverá ser feito o compromisso arbitral, 

dentro da estrita legalidade, em respeito à ordem tributária constitucional vigente. O 

compromisso arbitral terá que ser firmado dentro das regras e procedimento 

traçados e pactuados.  

Sobre a confidencialidade, a Lei Brasileira de Arbitragem (Lei 9.307/96) diz 

ser desejável podendo ser estabelecida pelas partes. Ou seja, esse atributo não está 

determinado, está apenas relacionado de forma genérica aos procedimentos do 

método.  

Entretanto, quando a controvérsia envolve a Administração Pública, essa 

confidencialidade ganha novos contornos, tendo em vista a tendência da publicidade 

e transparência dos atos administrativos.  

Se a confidencialidade fosse um valor absoluto da arbitragem, então a mesma 

deveria ser negada para os negócios do Estado. Mas, tendo em vista a possibilidade 

de graduar esse sigilo, a arbitragem tributária poderá ser pública, o que evitaria 

possíveis questionamentos, se tivesse ocorrido sigilosamente, ou até mesmo evitar 

nulidades.  

Quanto ao procedimento, defende-se que alguns aspectos a lei deve dispor e 

os árbitros devem seguir o que a lei processual determinar para que não ocorra 

surpresas. Conforme, Priscila Faricelli de Mendonça:  

Conclui-se, desse modo, que há certos aspectos que a lei deve 
expressamente dispor, tais como o momento no qual a arbitragem poderia 
ser instaurada, a quantidade mínima de árbitros a compor o tribunal arbitral, 
a forma de se operar a eleição pela solução arbitral do conflito, a 
inviabilidade de instauração de arbitragem ad hoc e, finalmente, a 
impossibilidade de julgamento por equidade. (MENDONÇA, 2014, p.132)     
 

Por último, sobre os julgadores, o tribunal arbitral seria a melhor opção. Um 

único árbitro não garante uma decisão segura. Por envolver o Poder Público 

acredita-se que o tribunal arbitral tenha melhores condições para encontrar um 

consenso, sendo a decisão por maioria mais certa. A lei deverá trazer os critérios 

para escolha dos árbitros, e, quanto mais técnicos eles forem, melhor será o 
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resultado. Reforçando que o árbitro deve aplicar a lei, da mesma forma que 

trabalhariam os juízes estatais. A principal diferença e vantagem é que o árbitro 

poderá se dedicar melhor ao caso aproveitando seus conhecimentos técnicos.    

3.3.3 A sentença arbitral e a extinção do crédito tributário  

 

A sentença arbitral deve vincular o contribuinte e o fisco. Em alguns 

momentos, o poder judiciário poderá intervir, são eles: na definição da convenção 

arbitral, portanto antes da instauração da arbitragem, no curso da arbitragem, para 

as hipóteses previstas no artigo 25 da LA ou concessões de medidas cautelares 

relacionadas à mesma, e, por fim, nos casos de anulação da decisão arbitral, 

expostos no artigo 32 da LA. 

Vale lembrar que os princípios constitucionais, tais como, o contraditório, livre 

convencimento, imparcialidade e igualdade das partes devem ser obrigatoriamente 

observados.  

Outro aspecto importante levantado por Carlos Alberto de Salles:  

Relativamente à utilização da arbitragem em disputas surgidas em face da 
Administração Pública, acredita-se que, também, como regra, deva ser 
mantida a definitividade da sentença em única instância. Contrariamente, 
poder-se-á prejudicar uma das principais vantagens condutoras da opção 
por essa modalidade de solução. (SALLES, 2011, p. 57)   
 

Portanto a sentença finda a arbitragem e sua revisão depende das previsões 

legais para tanto. Uma decisão em favor do fisco garante uma certidão de dívida 

ativa, bem como conseqüentemente a ação executiva, assim como uma decisão 

favor do contribuinte, lhe garante a execução da mesma a seu favor, podendo até 

socorrer-se do judiciário caso o que foi decidido não seja cumprido:  

Desse modo, entende-se que a sentença arbitral possui os necessários 
predicados técnicos e de imparcialidade para reconhecimento do indébito 
tributário, o que poderia prontamente viabilizar a compensação dos créditos 
com tributos vincendos, a depender da regulamentação a ser conferida por 
cada ente tributante. No entanto, para fins de expedição de ofício precatório 
para pagamento pelo Estado da indenização devida ao contribuinte, 
entende-se necessária a execução da sentença arbitral nos termos do artigo 
730 do CPC

1
, assim como reforma legislativa do CTN para abarcar a 

possibilidade de o indébito tributário ser reconhecido por sentença arbitral 
como forma de viabilizar que os valores sejam incluídos em orçamento e 
entregues aos contribuintes. (MENDONÇA, 2014, p. 142)  
 

                                                           
1
 Dispositivo correspondente no CPC/2015 será o artigo 535.  
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No que diz respeito à extinção do crédito tributário é necessário frisar que a 

sentença arbitral tem os mesmo efeitos da sentença judicial, mas sem poder 

coercitivo.   

É nesse sentido o disposto no artigo 31 da LA: “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”.  

No CTN, as modalidades de extinção estão dispostas no artigo 156:  

Art. 156. Extinguem o crédito tributário: 
I - o pagamento; 
II - a compensação; 
III - a transação; 
IV - remissão; 
V - a prescrição e a decadência; 
VI - a conversão de depósito em renda; 
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos 
do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º; 
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do 
artigo 164; 
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na 
órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória; 
X - a decisão judicial passada em julgado. 
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições 
estabelecidas em lei.              (Incluído pela Lcp nº 104, de 
10.1.2001)         (Vide Lei nº 13.259, de 2016) 
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial 
do crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, 
observado o disposto nos artigos 144 e 149. 
 

Alguns doutrinadores defendem que a sentença arbitral não extingue o crédito 

tributário. Por esse motivo, Priscila Faricelli de Mendonça ressalva: 

Justamente por tal particularidade é que se entende pela necessidade de 
edição de lei complementar que estabeleça ser a sentença arbitral apta a 
extinguir o crédito tributário. Caso contrário, a efetividade buscada na 
adoção da arbitragem tributária restaria limitada a sua adoção restrita a 
hipóteses nas quais os efeitos da sentença arbitral não seriam necessários 
para fins de extinção do crédito tributário. (MENDONÇA, 2014, p. 144)   
 

E, o artigo 31 da LA não prejudica a possibilidade da sentença arbitral poder 

extinguir o crédito tributário, por mais que não exista execução forçada da mesma. 

Ainda sim, poderá ser um instrumento hábil a extinção do crédito tributário.  

 

  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp104.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13259.htm#art4
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CONCLUSÃO 

 

O momento atual é sugestivo para a análise do sistema processual brasileiro. 

A sociedade em constantes modificações exige que seus mais antigos paradigmas 

sejam questionados, para que haja evolução de conceitos. A entrada em vigor de 

um novo Código de processo fertilizou ainda mais as discussões.  

As mudanças legislativas recentes indicam que há uma forte corrente 

buscando superar algumas tradições, nesse campo ganha força, a busca por novos 

meios de solução de conflitos. Isso porque, o judiciário enfrenta a morosidade e uma 

pressão social para que seja mais flexível, mais desburocratizado, e, principalmente, 

que a prestação jurisdicional seja mais efetiva.  

Um leque, para a adequação de meios alternativos à solução das demandas 

jurídicas, é a arbitragem que foi objeto de análise no presente trabalho. O estudo 

teve como objetivo e foco, a arbitrabilidade das controvérsias tributárias e se esse 

método seria viável ou não, tendo em vista a indisponibilidade do crédito tributário.  

De fato, como foi demonstrado, o gestor público não possui o domínio da 

coisa é apenas o gestor dos interesses sociais e isso eleva a indisponibilidade do 

interesse público. Ocorre que, o que é indisponível é o dever de agir pela sociedade 

e dentro das regras constitucionais vigentes.  

Sendo assim, se tiver que dispor de um bem, cuja natureza assim permita, em 

busca de uma solução mais rápida e adequada à sociedade, não deve haver óbice. 

Isso porque, o foco foi o interesse coletivo em questão. Amparado pela sistemática 

do texto constitucional, o administrador deve agir para atender as demandas 

fundamentais, ou seja, agir pela sociedade.     

Sob esse enfoque, para vislumbrar a possibilidade de resolução consensual 

de um conflito administrativo, o contencioso tributário, por exemplo, é preciso 

relativizar o conceito de indisponibilidade  

Mas fato é que, ao analisar o crédito tributário, objeto de estudo para 

aplicabilidade da arbitragem, é possível distinguir que o seu conceito não abarca um 

bem jurídico indisponível e o seu caráter patrimonial é inequívoco.  

Então, atendendo aos requisitos legais, o administrador público que cobra e 

arrecada tributos, ao escolher a arbitragem para uma controvérsia tributária, o 
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mesmo estará apenas afastando a jurisdição estatal, mas não dispondo do crédito 

tributário em si.   

Essa opção, se atender a estrita legalidade, não estará ferindo as regras. O 

avanço interpretativo nesse ponto é o que permitirá afastar, o argumento da 

indisponibilidade do interesse público e bens públicos, como barreira para 

arbitragem, uma vez que esta, como já analisado, não implica em disposição de 

direitos, mas sim uma forma de efetivar o propósito do interesse social.  

Ademais, o que é indisponível é a cobrança do crédito tributário e não o 

crédito em sim. Se este crédito puder ser recebido de forma diversa, melhor, pois o 

seu caráter patrimonial é o que permite que o Estado exerça suas funções, uma vez 

que esses recursos financeiros são essenciais.  

Nesse passo, ao optar pela arbitragem, não há renúncia de direitos, as partes 

irão apenas escolher a via arbitral. Além disso, não há renúncia à jurisdição, pois 

esta estará presente na solução arbitral, que será imposta as partes.  

Portanto, havendo a possibilidade, a adoção da arbitragem é extremamente 

vantajosa para o Estado, por ser mais célere e especializada. Ela incentivará o 

diálogo entre o Fisco e o contribuinte, e, essas manifestações devem encontrar 

limites e condições na lei. Portanto, a legalidade deve prevalecer em todo o 

procedimento, dando os contornos necessários para a adoção do método.   

Por fim, constatada que a realidade atual sugere a busca por meios 

alternativos de solução de conflitos, a arbitragem se mostra um método muito 

interessante, para aplicação no direito tributário brasileiro. Se, este mecanismo for 

disponibilizado ao contribuinte e a administração, é possível que muitas relações 

possam ser simplificadas e que, o diálogo, possa permitir uma tributação mais 

responsável.  
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