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RESUMO 

 

 

Nesta pesquisa, objetiva-se tratar da aplicação do precedente judicial nas atividades 

da Administração Tributária. Mais especificamente, pretende-se debater como a 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo pode orientar suas ações após a fixação 

de teses em precedentes. O tema é relevante em razão do princípio da isonomia 

tributária e para a redução da litigiosidade. Utilizei como método o exame da  literatura 

e da legislação, além da experiência institucional da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional. Concluí que a valoração dos precedentes deve ser incorporado ao 

quotidiano da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo a fim de dar mais eficiência 

à sua atividade. 

 

 

Palavras-chave: Precedente; jurisprudência; novo Código de Processo Civil, 

Administração tributária; Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Procuradoria Geral 

do Estado de São Paulo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In this research, the objective is to deal with the application of judicial precedent in the 

activities of the Tax Administration. More specifically, it intends to discuss how the 

Attorney General's Office of the State of São Paulo can guide its actions after setting 

theses in precedents. The issue is relevant due to the principle of tax isonomy and to 

the reduction of litigation. I used as method the examination of the literature and 

legislation, in addition to the institutional experience of the Attorney General of the 

National Treasury. I concluded that the valuation of precedents should be incorporated 

into the daily routine of the Attorney General's Office of the State of São Paulo in order 

to give more efficiency to its activity. 

 

 

Key words: Precedent; jurisprudence; New Code of Civil Procedure, Tax 

Administration; Attorney General of the National Treasury, Attorney General of the 

State of São Paulo 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A uniformidade das decisões judiciais assegura a igualdade de todos perante a 

lei e incrementa a segurança jurídica, permitindo prever as consequencias jurídicas 

das situações com que os tribunais lidam no dia a dia. 

 

Nesse sentido, o sistema jurídico da civil law, adotado no Brasil, inicialmente 

preocupado apenas com a supremacia da lei, tenta incorporar elementos da common 

law, visando dar maior unidade à interpretação do direito, prestigiando a igualdade 

frente às decisões judiciais, e não apenas à lei. 

 

Para tanto, a legislação processual vem estimulando a formação e o respeito a 

precedente. A introdução da súmula vinculante pela Emenda Constitucional n. 45, de 

30 de dezembro de 2004, e a sistemática de julgamento dos recursos extraordinários 

com repercussão geral, pela Lei n. 11.418 de 2006, e dos recursos especais 

repetitivos, pela Lei n. 11.672/2008, pretenderam atender a esse escopo. 

 

O novo Código de Processo Civil (NCPC), promulgado em 2015, reafirmou 

essa intenção, ampliando a força dos precedentes no ordenamento processual civil 

brasileiro. 

 

O sistema de precedente exige do juiz maior ônus argumentativo ao decidir de 

maneira contrária ao precedente, contribuindo, com isso, para a estabilidade da 

jurisprudência (SANTOS, 2012). 

 

Por sua vez, a previsibilidade das decisões judiciais, proporcionada por aquele 

sistema, é capaz de inibir o ajuizamento de demandas múltiplas a respeito de uma 

mesma questão de direito, por ser possível antever o seu resultado, contribuindo para 

a redução da litigiosidade e, consequentemente, para a redução do prazo de duração 

dos processos (Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII). 
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A técnica dos precedentes adotada no Brasil impõe restrições ao 

processamento de recursos que o contrariem, vinculando os juízes aos entendimentos 

pacificados pelos tribunais superiores. 

 

Os outros órgãos de poder, quais sejam, o Poder Legislativo e a Administração 

Pública não estão vinculados aos precedentes em geral. No entanto, somente as 

decisões proferidas no controle direito de constitucionalidade e as súmulas 

vinculantes são capazes de vincular a Administração Pública e o Poder Judiciário1. 

 

Há, pois, um problema a ser enfrentado: como as decisões judiciais, que podem 

uniformizar jurisprudência, conforme o novo CPC, podem influenciar ou persuadir a 

Administração Pública? 

 

Pretende-se, com isso, contribuir para o debate sobre precedentes e sua força 

sobre o sistema jurídico nacional, em especial sobre a Administração Pública. Isso 

porque, segundo dados do Relatório do Conselho Nacional de Justiça de 2012 (CNJ, 

2012, p. 8), o setor público é o principal litigante, respondendo por aproximadamente 

20% das ações em trâmite no Brasil. 

 

Não se pode deixar de considerar que a Administração Pública é norteada não 

apenas pelo princípio da legalidade, subordinando-se, também, aos princípios da 

moralidade e da eficiência (CF, art. 37, caput), o que leva ao questionamento sobre a 

necessidade de sujeitar-se aos precedentes. 

 

A subordinação da Administração Pública aos precedentes pode proporcionar 

a redução de custos na gestão de processos, otimizando a utilização dos recursos 

humanos e materiais (PEREIRA e FERREIRA, 2015), além de propiciar tratamento 

isonômico aos cidadãos. 

 

No âmbito do Direito Tributário, a desigualdade resultante da instabilidade da 

jurisprudência é especialmente nefasta, acarretando incerteza às empresas e aos 

                                            

1 Cf. CF, art. 102, § 2º e art. 103-A. 
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empreendedores quanto à carga tributária a que estão submetidas as suas atividades 

empresariais. Por outro lado, empresários de um mesmo ramo de atividade podem 

estar sujeitos a cargas tributárias diferentes, a depender de terem, ou não, obtido êxito 

nas ações judiciais que propuseram2. 

 

A manutenção desse quadro pode ser capaz de vulnerar, também, a livre 

concorrência e a livre iniciativa. 

 

Pelos motivos apresentados, estabeleceu-se como recorte a análise da 

repercussão do sistema de precedentes pela Procuradoria Geral do Estado de São 

Paulo (PGE/SP), em especial, na sua atuação no contencioso tributário do Estado de 

São Paulo. Dessa forma, é possível compreender como os precedentes afetam a 

Administração Pública tributária, responsável por considerável número de ações em 

tramitação, a partir da análise das atividades desempenhadas pela Fazenda Pública 

do Estado que mais arrecada no país3.  

 

Em especial, procurarei demonstrar quais alterações institucionais poderiam 

ser adotadas para aperfeiçoar a atividade da PGE/SP. 

 

Para tanto, examinarei o exemplo exitoso da Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional, órgão congênere da PGE/SP em âmbito federal, que enfrenta semelhante 

desafio, já tendo regulamentado o tema.  

 

Simetricamente, analisarei a estrutura da PGE/SP e sua atuação na área do 

contencioso tributário, em especial a adequação de sua atividade aos precedentes 

editados pelos tribunais superiores, mediante análise de sua estrutura e das normas 

internas. 

 

                                            

2 A título de exemplo, há um número expressivo de causas sobrestadas no STF, cf. em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/Total_de_Processos_p
or_Tema.html. Último acesso em: 01 dez. 2016. 

3 Nesse sentido, cf. dados em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-
icms/@@consulta_arrecadacao. Acesso em: 15 mar. 2017. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/Total_de_Processos_por_Tema.html
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/Total_de_Processos_por_Tema.html
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/boletim-do-icms/@@consulta_arrecadacao
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Objetivamos, com isso, verificar o grau de conformidade da Procuradoria Geral 

do Estado de São Paulo às decisões que lhe são desfavoráveis. 

 

Diante dessas informações, iremos propor alterações institucionais, visando a 

maior adesão da Administração Pública ao sistema de precedentes prestigiado pelo 

novo Código de Processo Civil, a fim de incrementar a eficiência administrativa e 

assegurar maior isonomia dos contribuintes. 

 

Importante ressalvar que utilizarei como método de pesquisa a consulta 

bibliográfica sobre a teoria dos precedentes, uniformização de jurisprudência e sua 

aplicabilidade no contexto jurídico-nacional. Também será efetuada pesquisa sobre 

as normas legais e regulamentares que tratam do tema dos precedentes no âmbito 

da PGFN e PGE/SP4. 

 

Para esse objetivo, esta pesquisa será dividida em oito seções, além desta 

introdução: 

 

• O que é precedente?; 

• O precedente e a Administração Pública; 

• O precedente no novo Código de Processo Civil; 

• A experiência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

• Adequação da PGE/SP ao sistema de precedentes do novo CPC – desafios 

para a implementação; 

• Encaminamentos Práticos; 

• Considerações Finais; 

• Referências; 

• Anexos.  

                                            

4 Para a pesquisa de pareceres da PGFN, foi utilizada a base de parecer on-line para consulta 
(http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres), na qual foi empregado o termo “cpc precedente”, 
que retornou 46 documentos. Foram, no entanto, considerados pertinentes: Parecer 
PGNF/CRJ/492/2010, Parecer PGFN/CDA/nº 2025/2011 e Parecer PGNF/CDA/396/2013. 

Sobre a pesquisa normativa, pesquisou-se a alteração normativa da Lei nº 10.522/02 e normas 
internas, que, segundo os próprios pareceres da PGFN, introduziu modificações relevantes sobre o 
comportamento da Administração Tributária frente aos precedentes judiciais. 

http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres
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2.  O QUE É PRECEDENTE? 

 

2.1 O conceito de precedente 
 

A ideia de precedente é originária dos países que seguem a tradição do 

common law (ABBOUD, 2012; CAMARGO, 2012; MANCUSO, 2016; MARINONI, 

2016; SANTOS, 2012), que vem sendo introduzida nos países que seguem o sistema 

da civil law (CAMARGO, 2012)5, levando ao debate sobre a amplitude do conceito.  

 

O tema é complexo, mesmo para os países que seguem a tradição do common 

law e que lidam com o instituto de maneiras diferentes, não havendo uniformidade no 

conceito e na sua extensão (SANTOS, 2012, p. 137-140). A definição de precedente 

ocorre a partir das características de cada sistema jurídico, não sendo cabível o mero 

transplante do conceito de um lugar para outro (ibidem, p. 140). 

 

Por esse motivo há críticas à implantação do regime de precedentes no Brasil, 

que segue a tradição da civil law (ABBOUD, 2012, p. 493), uma vez que nos países 

da common law, os precedentes são construídos paulatinamente, na atividade 

cotidiana dos juízes, e acabam por ter esse status reconhecido em razão das 

qualidades da decisão, que passa a influenciar o julgamento das causas 

subsequentes. Não há como se saber, de antemão, que decisão servirá de precedente 

(ibidem). 

 

Uma vez estabelecido o precedente, no entanto, a ele estarão vinculados os 

demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, que não poderão julgar de maneira 

diferente, senão nas hipóteses de superação do precedente (SANTOS, 2012, p. 138-

140). 

 

Por outro lado, nos países que seguem o sistema do civil law, os juízes não 

costumam prestar respeito às decisões anteriores sobre a mesma matéria, devido ao 

                                            

5 Em sentido contrário, cf. Abboud (2012), que entende que os mecanismos uniformizadores de 
precedente do civil law não podem ser tratados como precedentes, cujo conceito é próprio e específico 
do sistema common law.  
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entendimento de que a função do juiz é a de interpretar a lei. Portanto, o papel do 

precedente da civil law é meramente interpretativo, não passando de simples 

orientação aos demais juízes (ibidem; ABBOUD, 2012, p. 537-541). 

 

Assim, uma das críticas feitas à introdução do regime de precedentes no Brasil 

diz respeito ao seu processo de formação. No sistema do common law, a sua 

formação é dinâmica, sendo construído pelos diversos juízes que se debruçaram 

sobre a questão (ABBOUD, 2012, p. 538). 

 

Nesse sentido, Erik Navarro Wolkart afirma que a grande diferença entre os 

dois sistemas não é o respeito aos precedentes, mas sim, a técnica decisória: 

 

Os juízes do common law utilizam método analítico indutivo – mature 

and work man like tradition of reasoning from case to case. Já o juiz 

continental parte sempre do texto legal, ou de classificações 

apriorísticas do fato, em processo dedutivo. (WOLKHART, 2015, p. 4). 

 

No Brasil, a introdução do precedente não se deu através da cultura jurídica, 

mas através de imposição do legislador (ABBOUD, 2012, p. 537; SANTOS, 2012, p. 

194) e a sua formação é estática, caracterizada pela escolha prévia de um recurso 

que irá servir de precedente, com pouca ou nenhuma participação daqueles que 

operam no sistema (SANTOS, 2012, p. 173-174).  

 

Santos (ibid., p 175) entende, inclusive, que o novo que o novo CPC “flertou” 

com a formação estática do precedente, pois determina: 

 

(...) que a admissão do incidente de resolução das demandas 

repetitivas suspenderá, automaticamente, todos os processos 

pendentes, envolvendo aquela mesma questão jurídica, tanto no 

primeiro quando no segundo graus de jurisdição. 

 

Assim, qualquer pessoa poderia apresentar pedido de incidente, o que levaria 

à suspensão dos processos antes do amadurecimento do tema (ABBOUD, 2012, p. 

536), ou seja, não há a necessidade de criação de construção paulatina do precedente 

pelos membros do Poder Judiciário.  
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Ressalvadas as diferenças, a doutrina procura estabelecer um conceito de 

precedente, embora remanesçam divergências6. 

 

Para Santos (2009, p. 145), precedente judicial é a decisão que pode servir de 

paradigma para os casos posteriores. Camargo (2012, p. 558) ressaltou, por sua vez, 

tratar-se de decisão capaz de ditar regra de comportamento.  

 

O precedente é composto pelas circunstâncias fáticas que embasaram a 

controvérsia, pela tese ou princípio jurídico adotado pela decisão (ratio decidendi) e 

pela argumentação jurídica em torno da questão (DIDIER, 2016, p. 455). 

 

Segundo Mancuso (2016, p. 435-436), precedente, de acordo com as regras 

do novo CPC, pode ser definido da seguinte forma: 

 

Pela expressão precedente se devem compreender: (i) o julgamento 

de um caso concreto, num dado órgão judicial, precipuamente 

colegiado (acórdão) podendo, excepcionalmente, ocorrer em órgão 

monocrático (v.g., novo CPC, art. 932, IV, a e V, a; (ii) o acórdão no 

processo afetado com repercussão geral (STF) ou considerado 

representativo da controvérsia (STJ), para fim de julgamento em bloco, 

ou por amostragem, com vistas à extensão daquela decisão-quadro 

aos processos replicados, sobrestados nos Tribunais de origem – 

novo CPC, art. 1.040 e incisos; (iii) o posicionamento do STJ que 

dirime divergência entre o entendimento firmado por Turma de 

Uniformização no âmbito dos Juizados Especiais Federais e a súmula 

ou jurisprudência dominante daquele Tribunal (Lei 10.259/2001, § 4º 

do art. 14); (iv) os acórdãos de Cortes superiores que, posto isolados, 

revelam-se emblemáticos, seja pela relevância da matéria ou pela 

consistência ou singularidade da fundamentação, que lhes agrega 

aptidão para exercerem eficácia impositiva sobre casos análogos em 

trâmite nos demais órgãos judiciais (novo CPC, art. 927, III); (v) 

acórdãos firmados no Plenário ou no Órgão Especial dos Tribunais, 

seja como Questões de Ordem, seja nos incidentes de arguição de 

inconstitucionalidade (novo CPC, parágrafo único do art. 949), ou 

ainda aqueles firmados ao cabo do incidente de assunção de 

competência (novo CPC, § 3º do art. 947). 

 

                                            

6 Santos (2012) analisa o conceito de precedente segundo a doutrina nacional, apontando a existência 
de divergências entre vários autores, confira pp.146-148. 
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Deve-se ressalvar que o conceito de precedente não se confunde com o da 

jurisprudência. O primeiro caracteriza-se por uma única decisão judicial cujos 

fundamentos são capazes de influenciar o julgamento de casos futuros. Já o segundo 

consiste em um conjunto de decisões judiciais proferidas a respeito de uma 

determinada questão jurídica (CAMARGO, 2012, p. 556; SANTOS, 2012, p. 141-

142)7. 

 

Uma vez estabelecida essa distinção, cabe apreciar os elementos que 

compõem o precedente, que são a ratio decidendi e o obiter dictum (ABBOUD, 2012, 

p. 515). 

 

2.2. Ratio decidendi 
 

  A identificação da ratio decidendi de um precedente se dá através da análise 

da fundamentação das decisões anteriores. Somente os fundamentos que, ao decidir 

um caso concreto, tenham aptidão para, mediante o método indutivo, serem 

universalizados, podem ser considerados a ratio decidendi ou holding (DIDIER et al, 

2016, p. 460). 

 

Assim, a ratio decidendi tem força persuasiva ou mesmo obrigatória, em 

determinados casos, pois se refere ao fundamento jurídico do precedente (ibidem). 

Há, no entanto, dificuldade prática em reconhecê-lo (ibidem, p. 516; CAMARGO, 

2012, p. 560; MARINONI, 2016, p. 162). Em sentido estrito, o precedente judicial 

restringe-se à ratio decidendi, i.e., à tese jurídica suficiente para o julgamento do caso 

concreto, como sintetiza essa definição de Didier et al (2016, p. 457): 

 

A ratio decidendi – ou, para os norte-americanos, a holding – são os 

fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção 

hermenêutica adotada na sentença, sem a qual a decisão não teria 

sido proferida como foi. 

 

                                            

7 Outros autores debruçaram-se sobre essa distinção, confira Didier (2016, p. 455), Mancuso (2016, 
pp. 420-445) e Marinoni (2016, pp. 288-291)e. 
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Outra definição que pode auxiliar a entender o conceito é a de Marinoni (2014, 

p. 171): 

 

Importam as razões pelas quais, diante dos fatos relevantes do caso, 

chegou-se na conclusão. São essas razões, chamadas de ratio 

decidendi ou de razões determinantes, que dizem respeito aos 

jurisdicionados, devendo por eles ser conhecidas para que possam se 

pautar e comportar de acordo com o direito. 
 

Na tradição da common law, a ratio decidendi revela a rule of law, a norma 

jurídica criada pelo magistrado, a partir do contexto fático e dos princípios jurídicos, 

apta à resolução do caso concreto sob julgamento, e que servirá de diretriz para o 

julgamento de casos assemelhados. Assim, como regra, apenas a norma individual e 

concreta, revelada no dispositivo da decisão, estará acobertada pelo trânsito em 

julgado. Eventuais outras questões decididas ad latere, que não foram imprescindíveis 

para a decisão da ação, não integram o precedente, sendo tratadas como obiter 

dictum. 

 

No entanto, se uma decisão judicial contém mais de uma ratio decidendi, todas, 

em conjunto, constituem o precedente a ser observado. Porém, há preocupações 

sobre o poder do juiz ao “influir sobre o futuro desenvolvimento do direito” (MARINONI, 

2016, p. 174), quando estiver diante de uma decisão com duas rationes decidendis. 

 

Por outro lado, se um órgão colegiado decidir uma causa, valendo-se cada 

magistrado de um fundamento diferente para julgar procedente ou improcedente a 

ação, tal decisão não reunirá qualidades para servir de precedente, pois dela não será 

possível extrair a rule of law apta a nortear os julgamentos futuros. 

 

Finalmente, se for difícil identificar a ratio de uma decisão judicial, quer por 

defeito em sua fundamentação, quer por não apresentar adequadamente a tese 

jurídica aplicada, essa decisão deve ser desconsiderada, não servindo como 

precedente devido à inexistência da holding ou ratio (DIDIER et al, 2016). 

 

Especificamente, assim se pronunciaram Didier et al (2016, p. 463) sobre o 

problema da identificação da ratio de uma decisão: 
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A ideia é que a ratio decidendi deve ser buscada a partir da 

identificação dos fatos relevantes em que se assenta a causa e dos 

motivos jurídicos determinantes e que conduzem à conclusão. A 

consideração de um ou outro isoladamente não é a opção mais 

apropriada. 

 

2.3. Obiter dictum 
 
O obiter dictum, no plural, obiter dicta, ou, ainda, simplesmente dictum ou dicta, 

respectivamente, consiste no argumento jurídico exposto apenas de passagem na 

motivação da decisão, não tendo influência relevante para o julgamento da causa 

(SILVA, 2005). Seu conteúdo e presença são, como afirma Abboud (2012, p. 515), 

“irrelevantes para a solução final da demanda”8. 

 

  Trata-se de um comentário acessório, que não alteraria a decisão acaso não 

houvesse sido proferido, como, por exemplo, manifestação a respeito de questão que 

não é objeto da causa, sobre questão irrelevante ou comentário a respeito de normas 

jurídicas inaplicáveis ao caso (SILVA, 2005). 

 

O exemplo mais visível de utilização de um dictum é quando o tribunal 

de forma gratuita sugere como resolveria uma questão conexa ou 

relacionada com a questão dos autos, mas que no momento não está 

resolvendo. (SILVA, 2005, p. 185) 

 

  Por exclusão, o obiter dictum é toda afirmação, contida na decisão judicial, que 

não diga respeito ao contexto fático e que não integre a ratio decidendi. Pode estar 

contido, por exemplo, no voto divergente de uma decisão colegiada. 

 

   Embora não seja dotado de efeito vinculante, pode ter efeito persuasivo, a 

depender da reputação do órgão que o proferiu e da qualidade de seus argumentos, 

podendo, em casos futuros, vir a contribuir para a superação de um precedente ou ser 

erigido à condição de ratio decidendi.  

 

                                            

8 Cf. Marinoni (2016, pp. 200-205) para a caracterização do obiter dictum no direito brasileiro. 
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  Por outro lado, há decisões que equivocadamente tomam um dictum como se 

se tratasse de um precedente, como se o argumento compusesse a ratio decidendi. 

Nesse caso, as decisões posteriores devem “rebaixá-lo à categoria de dictum, sob 

pena de se alargar inapropriadamente os princípios e normas que formaram o 

precedente” (DIDIER et al, 2016, p. 460). 

 

  Dessa forma, uma decisão judicial que contenha vício em sua fundamentação 

não pode servir de precedente. Diante da inexistência da ratio decidendi torna-se 

impossível identificar a rule of law que serviria para nortear as futuras decisões nos 

casos análogos. 

 

  Conforme bem apontam Fredie Didier Jr. et al. (2016, p. 457), a fundamentação 

da decisão judicial dá origem a dois “discursos”:  

 

O primeiro, para a solução de um determinado caso concreto, 

direcionado aos sujeitos da relação jurídica discutida; o outro, de 

ordem institucional, dirigido à sociedade, necessariamente com 

eficácia erga omnes, para apresentar um modelo de solução para 

outros casos semelhantes àquele. 

 

2.4. Técnicas de superação do precedente: distinguishing e overruling 

 

A estabilidade do precedente não corresponde à sua imutabilidade, tendo sido 

sistematizadas, no common law, técnicas que permitem a sua superação ou que 

simplesmente afastem a sua incidência (CAMARGO, 2012, p. 568). A primeira delas 

é o distinguishing, que permite que os julgadores, diante de um caso cujo contexto 

fático seja apenas assemelhado ao de determinado precedente, revelando 

desigualdade substancial, deixem de aplicá-lo, ressalvando a distinção entre ambos 

(distinguishing).  

 

 Os precedentes, nos países da common law, não são assim tão rígidos. A 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América, desde o primeiro momento, aplicou 

as técnicas do distinguishing e do overrulling, negando caráter absoluto à rigidez dos 

precedentes (MARINONI, 2016, p. 236). 
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  Na Inglaterra, nem mesmo a House of Lords poderia revogar os precedentes. 

Desde 1966, no entanto, essa limitação não mais existe, com a adoção de um Código 

de Processo Civil escrito (Practice Statement) e a criação de uma Corte superior em 

substituição à House of Lords (BACHA e SILVA, 2014, pp. 484 e ss.). 

 

  Para Wolkart (2015, p. 4), os juízes da common law primam pela 

contextualização fática, com a indicação dos fatos relevantes para a tomada de 

determinada decisão, o que seria negligenciado nos países da tradição da civil law: 

 

Como exemplo, citem-se os julgamentos da Corte de Cassação 

francesa – cujas alusões aos fatos são escassas ou criptografadas – 

ou da Corte italiana, em que os julgamentos são publicados na forma 

de ementas que expressam fórmulas prontas, impossibilitando a 

investigação fática subjacente. 

 

  Importante a ressalva de que o autor minimiza as diferenças metodológicas 

entre as decisões judiciais proferidas nos dois sistemas, em razão do cenário 

chamado de pós positivista, no qual não sobrevive o falso mito da completude do 

ordenamento jurídico.  

 

  Nesse contexto, a lei não é suficiente para justificar uma decisão judicial, e a 

autoridade de uma decisão proferida por um juiz da civil law deve ser exercida 

mediante uma “argumentação justificadora construída com regras universais e 

imparciais” (ibidem, p. 5). 

 

  O mesmo problema é enfrentado pelo juiz da common law que, diante da 

complexidade das novas relações, tem dificuldade em subsumir os novos casos, quer 

à lei, quer aos precedentes. 

 

Por isso, será apresentado a seguir como ocorre a reformulação do precedente, 

segundo as técnicas do distinguishing e overruling: 

  



19 

 

2.4.1 Distinguishing 
 

Caso haja particularidade no caso que o distancie do precedente, o juiz deverá 

criar solução própria para o caso, que considere sua individualidade (DIDIER et al, 

2016, p. 469). Este ato de comparação e distinção é chamado de distinguishing 

(CAMARGO, 2012, p. 567). 

 

Como resume Marinoni (2016, p. 230): 

 

O distinguishing expressa a distinção entre os casos para o efeito de 

se subordinar, ou não, o caso sob julgamento ao precedente. Assim, 

é necessário delimitar a ratio decidendi, considerando-se os fatos 

materiais do primeiro caso, ou seja, os fatos que foram tomados em 

consideração no raciocínio judicial como relevantes ao encontro da 

decisão. O distinguishing revela a demonstração entre as diferenças 

fáticas entre os casos ou a demonstração de que a ratio do precedente 

não se amolda ao caso sob julgamento, uma vez que os fatos de um 

e outro são diversos. 

 

2.4.2 Overruling 
 

A superação do precedente é chamada de overruling, que ocorre quando a 

corte considera superado o posicionamento, o que pode ocorrer em virtude de 

alteração na legislação ou em razão de mudanças nas relações sociais (CAMARGO, 

2012, p. 569)9. Em razão do papel que o precedente exerce na estabilidade do sistema 

jurídico, a sua superação exige “elevada carga de argumentação jurídica” (ibidem). 

Segundo Camargo (ibidem), o overruling pode ser conceituado como: 

 
Método de trabalho de juízes de tribunais onde, depois da reavaliação 

dos fundamentos que levaram à formação de um precedente que 

ordinariamente se aplicaria ao caso em julgamento, decide-se por 

cancelar a fórmula anterior e atribuir uma interpretação, total ou 

parcialmente, diferente da antecedente. 

 

  A possiblidade de superação, ou de revisão de um precedente, mesmo 

daqueles vinculantes, deve ser admitida, sempre que houver alteração no contexto 

das circunstâncias nas quais foi editado, conforme Neil Mac Comick (2008, p. 195): 

                                            

9 Cf. também Marinoni (2016, pp. 251-260). 
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“Por razões que também aparecerão mais tarde, parece-me sensato 

tratar precedentes, e especialmente precedentes específicos, como 

decisões sujeitas a revisão, e não como decisões fixas ou vinculantes.” 

 

  Sempre que, em razão da alteração do contexto no qual foi editada a decisão, 

ou diante de novos argumentos não considerados na mesma, a decisão judicial não 

mais se justificar (MACCORMICK, 2008, pp. 195-202), deverá ser objeto de 

superação. 
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3. O PRECEDENTE E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

3.1 Benefícios do sistema de precedentes 
 

O principal fundamento para adoção de um sistema de respeito aos 

precedentes está na realização da igualdade de todos perante o direito. O Estado de 

Direito assegura a igualdade de todos perante a lei, respeitadas as desigualdades 

(CF, art. 5º, caput).  

 

Para garantir a tutela efetiva da igualdade, no entanto, é preciso assegurar que 

as partes tenham tratamento igual nas ações judiciais, não sendo admissível o 

privilégio a determinadas pessoas em detrimento de outras que se encontrem em 

situação análoga. Deve-se considerar que o juiz, ao proferir decisão judicial, é 

responsável pela criação do direito, não sendo admissível criação de norma jurídica 

que dê tratamento desigual a situações idênticas (MARINONI, 2014). Portanto, os 

precedentes apresentam-se como alternativa para uniformizar o entendimento dos 

tribunais (SANTOS, 2012, p. 134). 

 

Embora a adoção do sistema de precedentes seja relativamente recente no 

Brasil, porque sua origem remete às particularidades do sistema jurídico do common 

law (CAMARGO, 2012)10, os estudiosos apontam vantagens nesse sistema, a 

despeito da existência de divergência sobre a sua implementação no Brasil (ABBOUD, 

2012; CAMARGO, 2012; MARINONI, 2016; SANTOS, 2012).  

 

  No common law, o princípio segundo o qual deve se utilizar os mesmos 

argumentos para casos iguais, é chamado de treat like alike cases (MARINONI, 2014, 

p. 181), sendo a base dos precedentes obrigatórios nesse regime, que desde há muito 

tempo admite que o juiz participe da criação do direito (ibid., 2009).  

 

                                            

10 Este aspecto será tratado com mais detalhes no decorrer desta seção. Abboud (2012, p. 527) 
entende, ao contrário da doutrina majoritária (cf. especialmente Marinoni, 2016), que a adoção do 
sistema de precedentes no Brasil não pode ser considerado reflexo do common law no ordenamento 
brasileiro, porque o civil law possui características muito distintas daquele (ibidem). 
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  Por outro lado, no civil law tradicionalmente se acredita que o juiz não cria o 

direito, mas apenas declara a vontade manifestada na lei, preocupando-se com a 

igualdade apenas nessa dimensão. Diante de uma decisão injusta, bastaria a 

interposição de recurso para que a igualdade fosse restabelecida (MARINONI, 2009, 

p. 203 e ss.). 

 

  Segundo Marinoni (2014, p. 181), é indispensável, em um Estado 

Constitucional, zelar pela igualdade de tratamento em face das decisões judiciais, 

inexistindo justificativa para que, diante de uma decisão de tribunal superior, possa 

um juiz ou tribunal inferior proferir decisão que apresente razões diferentes, o que 

representaria verdadeira arbitrariedade (ibidem)11.  

 

Nada nega tanto a igualdade quanto dar, a quem já teve o seu direito 

violado ou sofre iminente ameaça de tê-lo, uma decisão desconforme 

com o padrão de racionalidade já definido pelo Judiciário em casos 

iguais ou similares (MARINONI, 2014, p. 181).  

 

Para além do tratamento igualitário, os precedentes podem trazer outros 

benefícios. Segundo Camargo (2012, pp. 571-582), também podem ser elencados: a) 

previsibilidade e segurança jurídica; b) agilidade na entrega da prestação jurisdicional, 

na medida em que os assuntos submetidos à apreciação judicial já terão sido 

previamente examinados pelo Poder Judiciário; c) desestímulo à litigância judicial e à 

utilização de recursos, em razão da remota possibilidade de vir a ser proferida decisão 

em dissonância com o precedente; d) mais qualidade na prestação jurisdicional, pois 

os juízes poderão se dedicar ao aprofundamento das decisões nos casos sobre os 

quais ainda não se formou precedente, dedicando menos tempo aos casos com 

precedentes já formados; e) garantia da confiança no trabalho dos juízes e da unidade 

na aplicação do direito, na medida em que “a ausência de um sistema de precedentes, 

pode levar a um ‘perde e ganha’, contribuindo para o descrédito do Poder Judiciário”. 

(Ibid., p. 580). 

 

                                            

11 Para Santos (2012, p. 193), quando o juiz adota posicionamento pessoal em detrimento do 
entendimento consolidado pela maioria, “flerta com a arbitrariedade” (ibid.). 
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Nem se diga, conforme ressalvou Evaristo Aragão Santos (2012, pp. 188-193), 

que o sistema de precedentes poderia enfraquecer a magistratura. Ao contrário, acaba 

por fortalecê-la, em razão da mudança de foco no papel do Judiciário, deixando de se 

tornar meramente reativo diante do crescente número de ações decorrentes de 

conflitos de interesses, passando a ter atuação mais preventiva, prevenindo o 

surgimento ou, ao menos, o ajuizamento do litígio, diante da previsibilidade da decisão 

judicial que viria a ser proferida (ibidem). 

 

Nesse sentido, o juiz precisa deixar de ser visto como o protagonista da relação 

jurídica processual, cuja vontade deve prevalecer sempre, devendo ser visto como um 

integrante do sistema de distribuição de justiça. Deve o magistrado atuar em harmonia 

com esse sistema, ser coerente com suas próprias decisões e respeitar aquelas 

emanadas pelos tribunais superiores (MARINONI, 2009, pp. 206 e ss.; SANTOS, 

2012, pp. 168-170). 

 

O efeito desse comportamento a ser adotado pelos juízes atinge diretamente o 

destinatário do serviço público, que é a pessoa física ou jurídica, parte na ação judicial; 

indiretamente, atinge a toda a sociedade, que se beneficiaria com o incremento da 

segurança jurídica, da igualdade e com um processo com duração razoável12, que 

seria propiciado pelo respeito aos precedentes (MARINONI, 2009). 

 

Também é importante destacar que os precedentes estimulam a estabilidade 

da ordem jurídica, valor que também deve estar presente nas decisões judiciais, 

permitindo que os cidadãos possam se determinar diante da interpretação dada pelas 

cortes, que deve ser unívoca e estável. 

 

Não se quer com isso afirmar que o juiz está impedido de decidir de maneira 

diferente ao precedente13. Na verdade, ele pode se valer das técnicas de superação 

                                            

12 A duração razoável do processo trata-se de direito fundamental, segundo o artigo 5º, LXXVIII, da CF, 
inserido pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004. 

13 Marinoni (2016, pp. 139-153) apresenta que a violação da independência dos juízes é uma das 
críticas à vinculação obrigatória do precedente. 
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dos precedentes adotadas pelo novo CPC, inspiradas no sistema da common law14. 

Isso quer dizer, em suma, que o precedente formado não é imutável. 

 

  Sobre a atividade dos juízes, mais especificamente, é relevante tratar de seu 

dever de imparcialidade, que corresponde ao dever de o Estado exercer as suas 

funções visando apenas ao interesse público, sem prejudicar ou beneficiar qualquer 

pessoa. Este dever está atrelado ao princípio da igualdade, uma vez que somente a 

garantia de fundamentação não é suficiente para promover legitimação à jurisdição 

(MARINONI, 2016, p. 129). 

 

 Por isso, o juiz imparcial é aquele que não beneficia ou prejudica qualquer das 

partes, garantindo que a função jurisdicional seja exercida sem privilégios ou 

arbitrariedades. O respeito aos precedentes garante, portanto, a coerência das 

decisões judiciais (ibidem). 

 

  Nesse sentido, um juiz ou tribunal que não respeite os precedentes, decidindo 

uma mesma questão de maneiras diferentes, dificilmente escapará da pecha de 

parcial. Além disso, a própria ratio decidendi – firmada no precedente com base em 

critérios objetivos e que consiste no núcleo da questão de direito do precedente –, 

inibe o juiz de decidir com base em suas opiniões pessoais, assegurando a 

objetividade – ou imparcialidade – da decisão. 

 

  Não se pode esquecer que os juízes pertencem a um único Poder, responsável 

pelo sistema de distribuição da justiça, devendo os mesmos ceder à interpretação do 

direito dada pelos tribunais superiores, devendo ser deixadas de lado as suas 

convicções pessoais (SANTOS, 2012, p. 193). 

 

Para que uma decisão judicial seja justificada, além de bem fundamentada, 

sem contradições internas, deve ser coerente com o direito. A coerência do direito 

pressupõe uma interpretação única da norma aplicável a determinada situação, o que 

é obtido com a obediência aos precedentes (MARINONI, 2009). Ela é, portanto, 

                                            

14 O sistema common law trata das técnicas do distinguishing e overruling para superação do 
precedente, cuja definição foi tratada na seção antecedente. 
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indispensável ao Estado Democrático de Direito e também à própria credibilidade do 

Poder Judiciário (SANTOS, 2012, p. 189). 

 

Isso porque a atividade jurisdicional não mais se limita à declaração do direito, 

mas deve participar de sua criação, interpretando-o e ponderando as diversas normas 

e princípios jurídicos para dele extrair o seu significado. Para Santos, inclusive, o 

respeito aos precedentes é algo que deve partir da relação entre advogados, juízes, 

promotores e serventuários, pois “somos como músicos tocando juntos, mas em 

constrangedora desarmonia” (2012, p.196). É necessário, por isso, esforço individual 

para criar consenso: 

 

No âmbito do nosso sistema jurídico, acredito que o consenso da 

maioria em torno da melhor resposta final para determinada questão 

jurídica, é paulatinamente formado a partir dos debates e decisões 

pronunciadas dos inúmeros processos que ocupam o Judiciário. É, 

portanto, a partir do esforço individual de advogados, juízes e demais 

envolvidos na atividade processual, que se amadurece uma 

determinada posição, encaminhando-a para consenso. (Ibidem, p. 

156) 

 

  Por outro lado, um sistema jurídico incapaz de assegurar a previsibilidade das 

decisões judiciais impede o pleno desenvolvimento das relações sociais e 

econômicas, gerando incertezas que, diante da ausência de um comando claro, acaba 

por estimular a propositura de demandas, sobrecarregando o Poder Judiciário. 

 

  O novo CPC positiva mecanismos que asseguram a força normativa das 

decisões judiciais (CONRADO e ARAUJO, 2015, p.102). 

 

3.2 Repercussão dos precedentes na Administração Pública 
 

O sistema de respeito aos precedentes não se restringe ao Poder Judiciário, 

havendo benefícios para sua adoção na esfera administrativa (BARROS, 2016; LAMY 

e SCHMITZ, 2012; PEREIRA e FERREIRA, 2015). 

 

O comportamento da Administração Pública, em conformidade aos 

precedentes, pode contribuir para a justificação de sua atividade, assegurando maior 
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controle de suas próprias decisões, contribuindo para a redução da litigiosidade, seja 

na esfera administrativa, seja na esfera judicial. Com isso, propicia a racionalização 

da utilização de recursos humanos e materiais, que seriam desperdiçados. 

 

Cabe lembrar do princípio da proteção da confiança, que protege o cidadão de 

boa-fé diante dos atos da Administração Pública, que devem ser previsíveis e 

estáveis, em prol da segurança jurídica (PEREIRA e FERREIRA, 2015, pp. 373-374). 

Dessa forma, se a Administração Pública adotar posição distinta daquela consolidada 

em precedente, pode colocar esses princípios em risco, pois sua atividade não 

necessariamente terá a eficiência como parâmetro, além de tornar a aplicação do 

direito menos uniforme e sujeita a instabilidades de interpretação. 

 

Por conseguinte, a doutrina debate sobre a vinculação, ou não, da 

Administração Pública aos precedentes (LAMY e SCHMITZ, 2012; PEREIRA e 

FERREIRA, 2015). Lamy e Schmitz (2012, pp. 3-5) defendem que a vinculação da 

Administração Pública aos precedentes firmados pelos tribunais superiores é a forma 

mais eficiente de acelerar a prestação jurisdicional, ao se considerar que ela é a maior 

litigante em processos judiciais no Brasil. Assim, os princípios da moralidade, 

eficiência e legalidade, segundo os autores, recomendam o respeito aos precedentes 

pela Administração Pública. 

 

Em que pese o posicionamento dos autores, deve-se considerar que o princípio 

da legalidade somente determina o respeito aos precedentes nas hipóteses de 

decisões em controle concentrado de constitucionalidade e da edição de Súmula 

Vinculante; nos demais casos, a obrigatoriedade de respeito aos precedentes é 

dirigida aos órgãos do Poder Judiciário (NCPC, artigo 926, caput15). 

 

A rigor, a separação entre os Poderes assegura à Administração Pública 

autonomia para desenvolver a sua atividade conforme os precedentes, ou não, ainda 

que a segunda opção acarrete consequências negativas.  

                                            

15 “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” 
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4. O PRECEDENTE NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

 

 

  Trataremos, a seguir, dos mecanismos previstos no novo CPC para estimular 

a criação de precedentes. São eles: (i) incidente de resolução de demandas repetitivas 

e (ii) recursos especiais e extraordinários repetitivos. 

 

4.1 Incidente de resolução de demandas repetitivas 
 

  Trata-se de instituto novo, introduzido pelo novo Código de Processo Civil em 

seus artigos 976 a 987, claramente destinado a diminuir o número de ações – ou ao 

menos de recursos – que tenham por objeto uma mesma questão jurídica, 

uniformizando a jurisprudência, mediante a prolação de decisão que deverá ser 

aplicada aos casos idênticos. 

 

  O incidente tem inspiração no direito alemão, que introduziu, em 2005, o 

chamado procedimento modelo ou procedimento padrão, como resposta do legislador 

ao caso Deutsche Telekom, que gerou aproximadamente 15.000 ações16. 

Inicialmente, o procedimento padrão aplicava-se exclusivamente a ações de 

ressarcimento decorrentes de prejuízos causados no mercado financeiro, tendo sido 

posteriormente incorporado ao Código de Processo Civil alemão (WOLKHART, 2015, 

p. 21, n. 43). 

 

  No modelo brasileiro, o pedido para instauração do incidente, dirigido ao 

Tribunal, pode ser efetuado pelas partes, Ministério Público, Defensoria Pública ou 

pelo juiz ou ainda, de ofício, pelo relator, sempre que houver controvérsia repetida 

sobre uma mesma questão de direito, que ofereça risco à isonomia e à segurança 

jurídica. Questões fáticas não serão consideradas no incidente, que se destina, 

                                            
16 Nessas ações, aproximadamente 17.000 acionistas insurgiram-se contra as condições de venda das 
ações no processo de privatização da companhia telefônica, alegando violação do dever de informar, 
relativamente a operações financeiras que geraram prejuízos, reduzindo o valor das ações de 66 euros 
para apenas 9 euros. Alegavam que não teria adquirido as ações se houvessem sido informados 
dessas operações, pleiteando indenização. Cf. http://www.dw.com/en/telekom-investors-suit-starts-
2nd-round/a-1751362.  

http://www.dw.com/en/telekom-investors-suit-starts-2nd-round/a-1751362
http://www.dw.com/en/telekom-investors-suit-starts-2nd-round/a-1751362
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exclusivamente, a proferir decisão acerca de questão de direito que possa servir de 

paradigma para o julgamento das demandas repetitivas sobre a mesma questão. 

 

  Admitido o incidente, o relator determina a suspensão de todos os processos 

que versem sobre a mesma questão, no âmbito da jurisdição daquele Tribunal, pelo 

prazo de até um ano, podendo ser renovado o prazo de suspensão, mediante decisão 

fundamentada. A fim de garantir a segurança jurídica, poderá ser requerida, ao 

Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, a suspensão de todos 

os processos que tramitem no território nacional. 

 

  O relator poderá requisitar informações a órgãos judiciais em que tramitem 

ações em que se discute a mesma questão objeto do incidente. A participação de 

terceiros interessados é permitida, sendo assegurada a participação das partes e do 

Ministério Público, que deverá assumir o incidente no caso de desistência da ação ou 

do recurso que o originou. 

 

  A decisão proferida no incidente deverá ser aplicada a todos processos que 

versem sobre a mesma questão de direito, no âmbito de competência do tribunal que 

o julgou, e que foram suspensos em primeira ou segunda instância, assim como aos 

processos futuros sobre a mesma questão. 

 

  Vindo a ser interposto recurso especial ou extraordinário, presumindo-se a 

repercussão geral da questão constitucional, e vindo o recurso a ser julgado no mérito, 

a tese jurídica deverá ser aplicada aos processos em todo o território nacional (NCPC, 

art. 987, § 2º). 

 

  A obrigatoriedade de observância da decisão aplica-se não só aos processos 

em andamento quando julgado o incidente, mas também aos casos futuros, 

ressalvada a hipótese de revisão, que poderá ser efetuada de ofício ou por 

requerimento dos legitimados. 
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  A inobservância, por órgão julgador, da tese jurídica firmada no incidente de 

resolução de demandas repetitivas, enseja o cabimento de reclamação, dirigida ao 

tribunal prolator da decisão. 

 

  As principais críticas ao novo instituto dizem respeito à exclusão das questões 

fáticas, necessárias à contextualização da decisão, permitindo que se faça o 

distinguishing para aplicar, ou não, a decisão proferida no incidente. 

 

  A crítica remanescente diz respeito à aplicação das decisões a casos futuros, 

sendo os litigantes privados do fair hearing, não lhes tendo sido assegurada a 

oportunidade de participar da formação da decisão, o que violaria o contraditório e a 

ampla defesa. 

 

4.2 Recursos especiais e extraordinários repetitivos 
 

  Os artigos 1.036 a 1.041 são dedicados ao procedimento do julgamento do 

recurso extraordinário e especial repetitivos, que se dará sempre que houver 

multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito. 

 

  Não se trata de instituto novo. O julgamento do recurso extraordinário com 

repercussão geral foi introduzido no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 

11.418, de 19 de dezembro de 2006, e o recurso especial repetitivo foi introduzido 

pela Lei n. 11.672, de 8 de maio de 2008. 

 

  O novo Código procura aprimorar os institutos, ampliando a sua abrangência. 

Assim, serão selecionados dois ou mais recursos repetitivos, que contenham 

abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida, evitando-

se a superficialidade da decisão e do precedente a ser firmado. 

 

  Afetados os recursos, o presidente do Tribunal determinará a suspensão de 

todos os processos em trâmite no Estado ou região, e não apenas dos recursos, como 

no sistema anterior, evitando o trâmite desnecessário na primeira instância. Por outro 

lado, a decisão deverá ser observada pelos tribunais e juízes de primeiro grau.  
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  Os recursos intempestivos não serão sobrestados, facultando-se ao 

interessado requerer, desde logo, a sua inadmissibilidade e o prosseguimento da 

ação. 

 

 A decisão que decidir pela afetação deverá identificar com precisão a questão 

a ser submetida a julgamento, vinculando a decisão do colegiado à decisão questão 

delimitada, impedindo-o de decidir fora desse tema. 

 

  Essa medida contribui para a identificação dos processos que deverão ser 

sobrestados, assim como daqueles que serão afetados pelo precedente. 

 

  O prazo máximo da afetação e do sobrestamento dos processos nas instâncias 

inferiores será de um ano, após o qual os processos retomarão o seu andamento 

ordinário, evitando-se o sobrestamento dos processos por prazo indeterminado. É, 

todavia, permitido que outro relator do mesmo tribunal afete dois ou mais outros 

recursos, reiniciando-se o procedimento. 

 

  O novo Código de Processo Civil assegura às partes nos processos 

sobrestados demonstrar a distinção entre a questão a ser decidida nestes e naquela 

a ser julgada no recurso repetitivo, evitando-se o sobrestamento equivocado de 

processos, retardando o seu andamento. 

 

  Não sendo aceito o distinguishing, caberá agravo de instrumento, se o 

sobrestamento se deu em primeira instância; ou agravo interno, se o sobrestamento 

se deu em tribunal. 

 

 A exemplo do incidente de resolução de demandas repetitivas, é admitida a 

participação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, a 

realização de audiências públicas e a oitiva de experts, sendo obrigatória a 

intervenção do Ministério Público (NCPC, art. 1.038). 
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  O novo Código dispõe, ainda, que o conteúdo do acórdão abrangerá a análise 

de todos os fundamentos da tese jurídica discutida, favoráveis ou contrários (NCPC, 

art. 984, § 2º). As circunstâncias fáticas envolvidas no julgamento, que certamente 

contribuiriam para a verificação da adequação do precedente a casos assemelhados, 

não foram contempladas no instituto. 

 

  A tradição brasileira de os tribunais superiores desprezarem os fatos, 

dissociando-os da questão de direito, dificulta a aceitação da cultura do precedente. 

Na common law, o contexto fático em que se formou o precedente integra a ratio 

decidendi (MARINONI, 2016, p. 182). 

 

  Sem os fatos, não se pode cotejar adequadamente as semelhanças entre os 

casos, fazendo incidir o precedente, ou fazer a distinção entre ambos, deixando de 

aplicá-lo (ibidem). 

 

  Por fim, passa a ser assegurado ao litigante a possibilidade de desistir da ação, 

independentemente da anuência da parte contrária e com a possibilidade de dispensa 

do pagamento de honorários, se a suspensão se deu antes da apresentação da 

contestação, em sintonia com o escopo da redução da litigiosidade. 

 

 As técnicas de valoração dos precedentes adotadas no novo Código são 

coerentes com o escopo da estabilização da jurisprudência e da redução da 

litigiosidade. Muitas delas têm nítido caráter programático, como a que obriga a 

fundamentação adequada da decisão que modificar a tese adotada (overruling) em 

súmula, jurisprudência pacificada ou no julgamento de recursos repetitivos, devendo 

ser considerados os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da 

isonomia17. 

  

                                            
17 Cf. novo Código de Processo Civil, artigo 927 e §§. 
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5. A EXPERIÊNCIA DA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL 
 

 

A Advocacia Geral da União é composta pelas carreiras de Advogado da União, 

de Procurador da Fazenda Nacional e de Assistente Jurídico, estando a ela 

subordinadas, ainda, a Consultoria Jurídica da União, as consultorias jurídicas dos 

ministérios e a Procuradoria do Banco Central (Lei Complementar n. 73/93, art. 20).  

 

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional é o órgão responsável pela atuação 

na área tributária, competindo-lhe a cobrança da dívida ativa da União, a 

representação judicial da União nas causas de natureza fiscal e a assessoria e 

consultoria jurídica ao Ministério da Fazenda (CF, art. 131, § 3º). Está subordinada, 

administrativamente, ao Ministro da Fazenda (Lei Complementar n. 73/93, art. 12). 

 

A atuação judicial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em face dos 

precedentes judiciais é amplamente regulamentada, conforme veremos a seguir. 

 

A União há muito se preocupa com a questão da repercussão das decisões 

judiciais na Administração Pública e sobre a necessidade de adequação às mesmas, 

em especial, em matéria tributária, contribuindo para a diminuição da litigiosidade, 

para o incremento da segurança jurídica e para o tratamento isonômico dos 

contribuintes. 

 

Em seguida, analisaremos as normas legais e regulamentares da atuação 

processual da União, relevantes para orientar a atuação da Procuradoria Geral do 

Estado de São Paulo (PGE/SP) na adequação de sua atividade ao sistema de 

precedentes. 

 

A primeira regra nesse sentido foi a Medida Provisória n. 1.110, de 30 de 

agosto de 1995, que, em seu artigo 17, enumerava taxativamente as hipóteses em 

que, devido à jurisprudência desfavorável, o crédito tributário não deveria ser 

constituído ou deveria ser cancelado pela Fazenda Pública federal. 
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Nesse momento, a dispensa da cobrança do tributo decorria apenas da 

disposição expressa da lei, em estrita observância ao princípio da legalidade. 

 

Em seguida, a Medida Provisória n. 2.176, de 23 de agosto de 2001, 

posteriormente convertida na Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002, foi mais longe. 

Além de enumerar os casos em que estaria dispensada a exigência do tributo, 

concedeu autorização para que, em virtude de “jurisprudência pacífica” do Supremo 

Tribunal Federal (STF) ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional deixasse de interpor recursos ou desistisse dos já interpostos, 

dispensando, ainda, a constituição do crédito tributário pela Secretaria da Receita 

Federal (art. 19). Tais situações deveriam ser reconhecidas em ato conjunto do 

Procurador Geral da Fazenda Nacional e do Ministro da Fazenda (art. 19, II). 

 

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a 

não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde 

que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão 

versar sobre: 

I - matérias de que trata o art. 18; 

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo 

Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de 

ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado 

pelo Ministro de Estado da Fazenda. 

 

A partir desse momento, as autoridades administrativas indicadas foram 

autorizadas a dispensar a exigência de tributos, adequando a União às decisões 

proferidas pelos tribunais superiores, desde que observados os requisitos apontados. 

 

Mais tarde, o Parecer PGFN n. 492, de 23 de março de 2010, ocupou-se em 

definir internamente a postura a ser adotada pela Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional em face das decisões desfavoráveis à Fazenda Nacional, proferidas pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

Essas decisões foram divididas em três grupos distintos18: (a) decisões 

vinculantes do controle concentrado de constitucionalidade e súmulas vinculantes, (b) 

                                            

18  Cf. p. 7 do Parecer 492/2010. 
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recursos repetitivos, especial e extraordinário (recursos extremos), e (c) jurisprudência 

do STF e STJ que não se submetem a procedimento de uniformização. 

 

O primeiro grupo era composto pelas decisões “vinculantes”, proferidas no 

controle direito de constitucionalidade, que são dotadas de eficácia erga omnes (CF, 

artigo 102, § 1º19), e pelas Súmulas Vinculantes, que vinculam a administração pública 

por força do disposto no artigo 103-A20 da Constituição Federal. 

 

Sobre sua força vinculante, concluiu o parecer que “(...) os recursos 

eventualmente interpostos contra as decisões judiciais que os aplicarem serão, 

necessariamente e por força de lei, rejeitados”21. 

 

Ressalvou que a PGFN já se abstinha de interpor recurso nos casos em que a 

decisão recorrida se baseava em precedente firmado em controle concentrado de 

constitucionalidade ou em Súmula Vinculante. Além disso, não mais apresentava 

contestação ou impugnação a pedido fundamentado em entendimento firmado nesses 

casos, em virtude da força vinculante dessas decisões22. 

 

O segundo grupo é formado pelas decisões proferidas em sede de recurso 

extraordinário com repercussão geral e de recurso especial repetitivos, que foram 

chamados de “recursos extremos”23, porque seguem os procedimentos previstos nos 

artigos 543-B e 543-C do Código de Processo Civil de 1973. 

                                            

19 “Art. 102. (...) § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas 
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 
eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)” 

20 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 
dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula 
que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos 
do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”. 

21 Cf. p. 8 do Parecer 492/2010. 

22 Cf. p. 15 do Parecer 492/2010. 

23 Cf. p. 4 do Parecer 492/2010. 
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Segundo o Parecer, as decisões proferidas nesses recursos são dotadas de 

“força persuasiva especial e diferenciada”24 em relação aos demais, devendo 

necessariamente ser seguidos pelos tribunais inferiores e aplicados aos julgamentos 

dos casos que tenham por objeto a mesma questão jurídica, contribuindo para a 

unidade da interpretação do direito e para atribuir maior grau de racionalidade e 

celeridade na entrega da prestação jurisdicional. 

 

Essa força persuasiva decorreria de dois fatores: o procedimento que antecede 

a formação da decisão e a “lógica” ou “razão-de-ser” do instituto25. 

 

Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 1973, previa procedimento 

especial e diferenciado para o julgamento dos recursos repetitivos extremos, previsto 

nos artigos 543-A, 543-B e 543-C, à semelhança do estabelecido no atual Código de 

Processo Civil. 

 

O julgamento era realizado por amostragem, selecionando-se um ou mais 

processos representativos da controvérsia, determinando-se a suspensão do 

julgamento dos recursos que tivessem por objeto a mesma controvérsia jurídica.  

 

Depois de selecionado o recurso ou os recursos que serviriam de paradigma, 

a fim de ampliar o contraditório e ampliar a discussão, era admitida a participação de 

terceiros que tivessem interesse na causa, sendo obrigatória a intervenção do 

Ministério Público. 

 

O julgamento, por sua vez, era realizado pelo órgão Pleno do Supremo Tribunal 

Federal e, no Superior Tribunal de Justiça, pela Seção ou, eventualmente, pela Corte 

Especial, a depender da matéria. 

 

                                            

24 Cf. p. 5 do Parecer 492/2010. 

25 Cf. p. 5 do Parecer 492/2010. 
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Essas peculiaridades assegurariam maior estabilidade às decisões, indicando 

que somente seriam revistas em situações excepcionais e, por essa razão, seriam 

dotadas de elevada força persuasiva. 

 

Quanto ao segundo fator, a “lógica” ou “razão de ser” do instituto, deve-se 

considerar que a finalidade do instituto era a de criar uma “decisão-quadro”26 que 

servisse de paradigma para o julgamento dos recursos sobrestados, contribuindo para 

a estabilidade da jurisprudência e para a unidade da interpretação do direito, 

proporcionando com isso, a redução do número de recursos e o aumento na 

celeridade da prestação jurisdicional. 

 

Esse fim não seria alcançado – ou ao menos seria alcançado apenas 

parcialmente – se as decisões proferidas naquela sistemática não se impusessem no 

julgamento dos recursos futuros sobre a mesma questão. 

 

Admitir que demandas repetitivas pudessem continuar a ser julgadas 

aleatoriamente, ignorando-se o precedente, equivaleria a admitir a inutilidade do 

instituto, razão pela qual se faz necessário reconhecer a excepcional força persuasiva 

de tais decisões. 

 

Concluiu o Parecer que “(...) os recursos eventualmente interpostos contra as 

decisões judiciais que os aplicarem possuem chances remotas, bastante reduzidas, 

de êxito”27. Essa conclusão não se limitava aos recursos extremos, estendendo-se, 

também, à apelação e ao agravo, já que o relator de tais recursos poderia negar-lhes 

seguimento no caso de confrontarem a jurisprudência dominante dos tribunais 

superiores28. 

 

                                            

26 Como denomina Mancuso (2016, p. 524). 

27 Cf. p. 8 do Parecer 492/2010. 

28 Cf. p. 8 do Parecer 492/2010. 
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Diante dessas conclusões, o Parecer reforçou que a PGFN, diante das 

decisões desfavoráveis aos interesses da Fazenda Pública, fundada em precedentes 

dos tribunais superiores, não deve interpor recursos29.  

 

Assim, a apresentação de recursos que contrariem decisões judiciais proferidas 

na sistemática dos artigos 543-B ou 543-C do Código de Processo Civil de 1973, 

embora tais decisões não vinculem a Administração Pública, o Parecer recomenda 

que sua não interposição, em razão de “pouca ou nenhuma utilidade prática”30. 

 

Isso porque, em razão do processo de formação desses precedentes, 

destinado a assegurar a sua estabilidade, há remotíssima chance de que tais recursos 

venham a ser providos, ou mesmo conhecidos, pelo tribunal ad quem, no caso dos 

recursos extremos, já que os mesmos, muito provavelmente, serão “trancados” por 

ocasião do juízo de admissibilidade. 

 

Por sua vez, o terceiro grupo é constituído pelas decisões que não se 

enquadram nos grupos anteriores, já que se refere à jurisprudência do STJ e STF que 

não se submete ao regramento dos artigos 543-B e 543-C do CPC de 1973. Portanto, 

são definidas por exclusão. 

 

Essas decisões, nos termos do parecer, padecem de “déficit de autoridade”, 

exercendo pouco influência sobre os tribunais inferiores, que frequentemente ignoram 

esses precedentes31.  

 

A causa desse déficit de autoridade pode ser atribuída, em parte, à instabilidade 

dos próprios tribunais superiores, que, não raramente, ignoram os próprios 

precedentes, decidindo questões idênticas de maneira diferente, especialmente 

quando há alteração na sua composição32. Essas decisões são dotadas de força 

persuasiva “ordinária”, vale dizer, fraca. 

                                            

29 Cf. p. 9 e seguintes do Parecer 492/2010. 

30 Cf. p. 11 do Parecer 492/2010. 

31 Cf. p. 20 do Parecer 492/2010. 

32 Cf. p. 6 do Parecer 492/2010. 
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Por isso, o Parecer recomendou que a PGFN continue interpondo recursos, em 

razão da instabilidade da jurisprudência, que pode acabar adotando entendimento 

favorável à Fazenda Nacional, não havendo parâmetros seguros para nortear a 

decisão de deixar de recorrer ou que indiquem que tal postura seja, de qualquer 

maneira, vantajosa33. 

 

Em razão da indeterminação e vagueza do conceito de jurisprudência pacífica, 

o órgão competente da PGFN, deverá periodicamente divulgar lista34, reportando as 

hipóteses em que não deverão ser apresentados recursos, uniformizando a atuação 

dos diversos órgãos.  

 

Finalmente, como “recomendações de ordem prática” exige-se que o 

procurador responsável pelo processo indique sucintamente os motivos pelos quais 

deixou de interpor recurso contra decisão desfavorável à Fazenda35. Consagra-se, 

assim, a justificação para registrar a não interposição do recurso. 

 

Após ressaltar que a postura de recorrer em qualquer hipótese não é a mais 

consentânea com o interesse público, são ressaltados os seguintes benefícios na 

adoção da postura preconizada:  

 

1. “Otimização na utilização dos recursos da instituição”36, já que os recursos 

materiais e humanos que seriam despendidos em processos que 

apresentavam remotíssima chance de êxito poderão ser empregados na 

defesa da Fazenda Nacional, nos casos em que ainda há chance de êxito – 

quer por não ter a jurisprudência se estabilizado em um ou outro sentido, quer 

por se tratar de novas teses jurídicas que, por isso, demandam atenção. 

 

                                            

33 Cf. p. 20 do Parecer 492/2010. 

34 Cf. p. 22 do Parecer 492/2010. 

35 Cf. p. 25 do Parecer 492/2010. 

36 Cf. p. 13 do Parecer 492/2010. 
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2. “Aumento da credibilidade da instituição junto ao Poder Judiciário, 

imediatamente, e junto à sociedade, mediatamente”37. Esse benefício é 

decorrente da adoção da postura de recorrer apenas nos casos “viáveis”, o que 

dará maior credibilidade aos argumentos da PGFN nas causas em que optarem 

por recorrer. 

 

3. “Estímulo ao pensamento crítico dos Procuradores que integram os quadros da 

PGFN”38, que abandonaram a postura “mecânica” e repetitiva de recorrer 

acriticamente, possibilitando-lhes a oportunidade de se engajarem 

intelectualmente na defesa das teses sustentáveis. 

 

4. “Minoração da condenação em honorários advocatícios”39, que deixam de ser 

aumentados em sede recursal. 

 

O Parecer sustentou, ainda, que a adoção dessa postura contribuiu para dar 

efetividade ao então novo instituto do julgamento por amostragem de recursos 

repetitivos, alinhando a PGFN aos novos valores adotadas pela ordem jurídica 

brasileira no “II Pacto Republicano”40, visando “(...) [a]o aprimoramento da prestação 

jurisdicional, mormente pela efetividade do princípio constitucional da razoável 

duração do processo e pela prevenção de conflitos”41, desonerando a sociedade dos 

custos envolvidos quando o Estado está em juízo, o que atende ao interesse público 

primário. 

 

Por esses mesmos motivos, é recomendável que não seja apresentada 

contestação nas ações fundamentadas em decisão proferida em recurso extremo. 

 

                                            

37 Cf. p. 13 do Parecer 492/2010. 

38 Cf. p. 13 do Parecer 492/2010. 

39 Cf. p. 14 do Parecer 492/2010. 

40 Cf. p. 15 do Parecer 492/2010. 

41 Cf. p. 15 do Parecer 492/2010. 
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Por outro lado, é feita ressalva à possibilidade de os órgãos competentes da 

PGFN entenderem que, por motivos institucionais e em razão de o entendimento 

firmado ser passível de revisão, seja recomendável interposição de recursos contra 

orientação firmada em recursos extremos42. Nesses casos, excepcionalmente, deverá 

ser expedida orientação determinando a interposição do recurso, caso a PGFN 

considere viável a reversão do posicionamento43. 

 

As ponderações contidas no Parecer foram acolhidas na Portaria PGFN n. 

294, de março de 2010, que regulamentou o procedimento para a não apresentação 

de contestação e a não interposição ou a desistência de recursos. 

 

Nos termos da Portaria, nas hipóteses expressamente previstas na Lei n. 

10.522 de 2002, quando houver decisão proferida em controle concentrado de 

constitucionalidade, Súmula Vinculante, ou decisão proferida na forma do artigo 543-

B ou 543-C do CPC de 1973, os procuradores da Fazenda Nacional estarão 

dispensados da apresentação de contestação ou recurso, salvo na hipótese de existir 

orientação administrativa determinando a interposição do recurso (artigo 1º). 

 

A dispensa da apresentação de contestação ou de recurso em razão da 

existência de jurisprudência pacífica do STF ou STJ sempre estará condicionada à 

existência de ato ou decisão administrativa que indique expressamente as hipóteses 

de dispensa (parecer, portaria ou súmula administrativa), editada pela PGFN, pela 

Advocacia Geral da União (AGU) ou pelo Ministério da Fazenda (art. 1º a 3°)44. 

 

Quanto ao procedimento administrativo, a Portaria estabeleceu a competência 

para a elaboração de lista, elencando as hipóteses de dispensa e para o deferimento 

do pedido. A não interposição de recurso ou de contestação, sempre, deverá ser 

precedida de “nota-justificativa”, na qual o procurador responsável pelo processo 

                                            

42 Cf. p. 16 do Parecer 492/2010. 

43 Cf. p. 16 do Parecer 492/2010. 

44 A Lei Orgânica da Advocacia Geral da União estabelece a subordinação técnica da PGFN à 
Advocacia Geral da União e a subordinação administrativa ao Ministério da Fazenda. Cf. Lei 
Complementar n. 73, de 10 de fevereiro de 1993. 
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expõe os motivos para a não apresentação de defesa ou para a não interposição, ou 

desistência, de recurso (art. 4º). 

 

Até esse momento, as normas tratavam dos efeitos dos precedentes judiciais 

e da jurisprudência na atuação em juízo da Fazenda Nacional, por intermédio da 

PGFN. 

 

Por conseguinte, o Parecer PGFN/CDA/n. 2025, de 27 de outubro de 2011, 

questionou se as hipóteses que justificam a dispensa da apresentação de contestação 

ou da interposição de recurso, regulamentadas pela Portaria PGFN n. 294 de 2010, a 

despeito da inexistência de previsão legal, poderiam ser estendidas para as atividades 

de inscrição, administração e cobrança da dívida ativa realizadas pela PGFN, 

evitando-se, assim, o ajuizamento de ações fadadas ao insucesso45: 

 

14. Nessa situação, deve a PGFN abster-se, de forma apriorística, de 

realizar a inscrição em dívida ativa e os atos tendentes à cobrança do 

crédito que porventura se relacione com aquela dispensa, ou de 

praticar um outro ato relativo à administração da dívida, quando não 

for mais passível de defesa em juízo? Qual o fundamento jurídico para 

que se excepcione a atividade administrativa vinculada da Fazenda 

Nacional? 

 

O Parecer demonstrou preocupação com o princípio da legalidade, 

questionando qual o fundamento jurídico que permitiria excepcionar a atividade 

administrativa vinculada da Fazenda Nacional (CTN, artigo 3º), afirmando o paradoxo 

segundo o qual a União deve praticar atos destinados à exigência da dívida ativa 

quando, na mesma situação, considera inviável sustentar a exigência do tributo em 

juízo. 

 

Argumentou que o princípio da legalidade não se limita, ou impõe, o 

cumprimento literal da lei, devendo-se sempre vislumbrar a finalidade legal, o 

propósito que lhe conferiu sentido e norteou a sua edição46. Nesse sentido, o Parecer 

o explica utilizando como referência a obra de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

                                            

45  Cf. p. 5 do Parecer 2025/2011. 

46  Cf. p. 13 do Parecer 2025/2011. 
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“54. Preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello, ao discorrer sobre 

os princípios do Direito Administrativo Brasileiro, que o princípio da 

finalidade não é simplesmente uma decorrência do princípio da 

legalidade, mas está nele contido, ‘pois não se compreende uma lei, 

não se entende uma norma, sem entender qual é o seu objetivo. 

Donde, também não se aplica uma lei corretamente se o ato de 

aplicação carecer de sintonia com o escopo por ela visado. 

Implementar uma regra de Direito não é homenagear exteriormente a 

sua dicção, mas dar satisfação a seus propósitos’. E, em seguida, 

arremata: ‘só se cumpre a legalidade quando se atende à sua 

finalidade. Atividade administrativa desencontrada com o fim legal é 

inválida e juridicamente censurável’. Tem-se, pois, que desatender ao 

fim legal é desatender à própria lei.” 

 

Aduziu o Parecer47 que a finalidade do ato de inscrição em dívida ativa é a 

realização de cobrança do crédito tributário por meio da ação de execução fiscal. 

Assim, nas situações em que há precedente desfavorável, estará comprometida a 

eficácia da execução fiscal, que certamente será obstada em juízo. 

 

Essa situação atinge dois pressupostos do ato de inscrição do débito na dívida 

ativa: a finalidade e a causa, retirando o fundamento de validade que justifica a prática 

do ato (ibid.). Logo, “(...) insistir-se no procedimento de inscrição em dívida ativa ou 

na sua mantença, quando o crédito não mais seja passível de defesa em juízo, 

significa afastar-se, por conseguinte, da própria finalidade da lei (legalidade) ”48. 

 

Deixar de cobrar o tributo na hipótese aventada no Parecer impor-se-ia, 

também, em decorrência do dever de assegurar tratamento isonômico a contribuintes 

que se encontrem na mesma situação jurídica. A diferença na “fase” de cobrança 

constitui mero casuísmo que não justifica tratamento diferente. 

 

O princípio da eficiência também recomenda que se deixe de aportar recursos 

materiais e humanos na cobrança de créditos de recebimento improvável. 

 

                                            

47 Cf. p. 16 do Parecer 2025/2011. 

48 Cf. p. 18 do Parecer 2025/2011. 
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A inscrição e cobrança do tributo vulneraria o princípio da proporcionalidade e 

da moralidade49, no sentido de que os meios empregados seriam desproporcionais 

aos fins a serem atingidos, considerando o grau de ingerência que o ato representaria 

na esfera de direito do contribuinte quando a cobrança já foi rechaçada pelo Poder 

Judiciário. 

 

Finalmente, a inscrição e a cobrança caracterizariam comportamento 

contraditório da Administração Pública50, que daria início aos atos de cobrança para, 

posteriormente, desistir da mesma, deixando de contestar ou de apresentar recurso 

na esfera judicial. 

 

Importante ressalva é feita no sentido de que a decisão administrativa de não 

apresentar defesa ou recurso na esfera judicial, ou de deixar de promover a inscrição 

e cobrança na esfera administrativa, não implica em concordância com a tese 

contrária aos interesses da Fazenda, mas de simples reconhecimento da inutilidade 

em persistir com a pretensão contrária aos precedentes51. 

 

Vindo a ser alterada a jurisprudência ou revogado o precedente, deverão ser 

retomados os atos de cobrança do crédito tributário e apresentada defesa e recursos 

em juízo. 

 

Com esses fundamentos, o Parecer concluiu no sentido de estender os efeitos 

da Portaria PGFN nº 294, de 2010, às atividades de inscrição e cobrança dos créditos 

tributários administrados pela PGFN, inibindo a sua constituição nas hipóteses 

prevista naquela Portaria. 

 

Após a edição do Parecer n. 2025/2011, a RFB cogitou se o entendimento 

consolidado, que admite a dispensa da cobrança do crédito tributário, deve ser 

                                            

49 Cf. p. 24 do Parecer 2025/2011. 

50 Cf. p. 25 do Parecer 2025/2011. 

51 Cf. p. 25 e seguintes do Parecer 2025/2011. 
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estendido às atividades, relacionadas ao lançamento tributário, vindo a ser editado o 

Parecer 396 da PGFN, de 11 de março de 201352. 

 

A conclusão é de que os princípios constitucionais da legalidade – finalidade 

do crédito tributário, isonomia, eficiência administrativas, proporcionalidade e vedação 

ao comportamento contraditório da Administração Pública – também se aplicam às 

atividades da RFB, que deve adequar a sua atividade aos precedentes contrários aos 

interesses da Fazenda Nacional, firmados na forma dos artigos 543-B e 543-C do CPC 

de 1973 (recursos extremos), assim como às decisões proferidas nas ações diretas 

de constitucionalidade e às Súmulas Vinculantes (decisões vinculantes). 

 

Em razão do disposto nos artigos 100 e 146 do CTN, e da necessidade de se 

assegurar tratamento uniforme aos contribuintes, mesmo quando a nova interpretação 

lhes seja favorável, exige-se que os novos entendimentos sejam formalmente 

introduzidos na legislação tributária, mediante a edição de ato administrativo ou 

decisão normativa. 

 

Diante das dificuldades da implantação dessas diretrizes, que dependerão da 

análise de cada precedente e sua repercussão concluiu o Parecer que: 

 

(...) RFB e PFN deverão trabalhar conjuntamente as orientações para 

cumprimento gradual das diretrizes decorrentes desta manifestação, 

como forma de viabilizar e facilitar a sua observância uniforme por 

todas as unidades descentralizadas da Administração Tributária, com 

o menor impacto e prejuízo possível à execução de suas atribuições53.  

 

Essa recomendação foi regulamentada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 

001, de 12 de fevereiro de 2014, que dispôs sobre comunicações decorrentes de 

julgamentos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade (STF) ou sob 

o rito dos arts. 543-B e 543-C do CPC – recursos extraordinários com repercussão 

geral reconhecida (STF) e recursos especiais repetitivos (STJ). 

 

                                            

52 Cf. p. 4 do Parecer 369/2013. 

53 Cf. p. 77 do Parecer 369/2013. 
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Nos termos dessa Portaria, a PGFN deverá comunicar à RFB sobre a 

submissão de matérias de interesse da Fazenda Nacional ao rito dos artigos 543-B e 

543-C do CPC de 1973, bem como as decisões proferidas nos recursos julgados sob 

essa sistemática, informando sobre a intenção de inclusão na lista de dispensa de 

recurso ou contestação (art. 1º)54. 

 

A RFB, por sua vez, deverá informar o potencial impacto econômico de 

eventual decisão desfavorável, podendo tecer questionamentos acerca da extensão, 

alcance e operacionalização do cumprimento das decisões (art. 2º). 

 

A inclusão de matéria na lista de dispensa de contestar e recorrer será 

comunicada por meio de Nota Explicativa, devendo ser dada publicidade dos casos 

incluídos na lista, a fim de garantir a uniformidade de comportamento entre os diversos 

órgãos que compõem a PGFN e a RFB (arts. 3º e 4º). 

 

A despeito das considerações a respeito da “flexibilização” do princípio da 

legalidade, muitas das recomendações contidas nos Pareceres e Portarias analisadas 

– com exceção da Portaria Conjunta PGFN/RFB, n. 001, de 2014 – somente se 

tornaram efetivas quando introduzidas no ordenamento jurídico através da Lei n. 

12.844, de 19 de julho de 2013, que deu nova redação ao artigo 19 da Lei n. 10.522 

de 2002, adequando as atividades da PGFN e da RFB aos precedentes firmados nos 

recursos extremos. 

 

Destacamos, portanto, as recomendações contidas nos pareceres analisados, 

incorporadas à legislação pelos dispositivos citados: 

 

• A PGFN fica expressamente autorizada a não contestar, a não interpor recurso 

ou a desistir do que tenha sido interposto, nas matérias decididas em desfavor 

                                            

54 Cf. texto vigente da norma: “Art. 1º A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) cientificará a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) acerca das matérias incluídas no Acompanhamento 
Especial Nacional, bem como acerca das matérias de interesse da Fazenda Nacional submetidas pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) à sistemática de julgamento 
dos arts. 543-B e 543-C da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC). 
(Redação dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB nº 1, de 15 de março de 2016)”. 
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da Fazenda Nacional, em sede de julgamento realizado nos termos do art. 543-

B ou do art. 543-C do CPC de 1973, com exceção daquelas que ainda possam 

ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal (art. 19, incisos IV e 

V). 

 

• O Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá reconhecer a 

procedência do pedido ou manifestar o seu desinteresse em recorrer, mesmo 

em embargos à execução ou exceção de pré-executividade (art. 19, § 1º). 

 

• Vedação à constituição de crédito tributário pela RFB, nas matérias tratadas 

nos incisos II, IV e V do caput do artigo 19, após manifestação da PGFN55 (art. 

19, § 4º). 

 

• Determina que a RFB incorpore em suas decisões administrativas os 

precedentes ou o entendimento da jurisprudência pacífica, após manifestação 

da PGFN (art. 19, § 5º). 

 

• Determina que, na hipótese de crédito tributário já constituído, a autoridade 

lançadora reveja o lançamento, adequando-o ao precedente ou jurisprudência, 

após a manifestação da PGFN (art. 19, § 7º). 

 

A fim de adequar a atuação da PGFN ao novo CPC, foi editada a Portaria 

PGFN n. 502, de 12 de maio de 2016, que revogou a Portaria PGFN n. 294 de 2010, 

levando em conta os novos recursos e as novas hipóteses de exclusão da remessa 

necessária – previstas no artigo 496 do NCPC. 

 

O artigo 2º da referida Portaria amplia as hipóteses de dispensa de 

apresentação de contestação, contrarrazões ou recurso e recomenda a dispensa dos 

já interpostos, nas situações previstas nos seus onze incisos e dez parágrafos. 

 

                                            

55 Esse dispositivo foi regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 001, de 12 de fevereiro de 
2014, analisado nesta seção. 
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Já o artigo 3º prevê a possibilidade de ampliação das hipóteses de dispensa, 

em face de futuras decisões proferidas em Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas e Incidente de Assunção de Competência. 

 

O artigo 4º, por sua vez, introduz salutar hipótese de dispensa da interposição 

de recurso, por ausência de interesse recursal, nos casos em que o benefício 

patrimonial almejado no recurso seja inferior ao valor mínimo para ajuizamento de 

execução fiscal, definido em ato próprio  

 

Os demais dispositivos da Portaria tratam dos procedimentos burocráticos da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional relacionados às hipóteses de dispensa nela 

previstas. 

 

A partir da análise das normas, percebemos que a PGFN foi gradualmente se 

vinculando aos precedentes dos tribunais superiores, uma vez que a interposição de 

recurso resultaria em remota chance de sucesso. A RFB também adotou o mesmo 

posicionamento, o que também contribui para a redução do número de processos e 

consequente eficiência da Administração Tributária.  

 

  Essas normas demonstram o comprometimento da União, através da 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal do Brasil, para com a 

redução da litigiosidade e para com o incremento da segurança jurídica, assegurado 

pelo tratamento isonômico dos contribuintes em face das decisões proferidas pelo 

Poder Judiciário.  
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6. ADEQUAÇÃO DA PGE/SP AO SISTEMA DE PRECEDENTES DO NOVO CPC – 

DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO 

 

 

  Apesar de o novo CPC apostar na força dos precedentes como instrumento 

destinado a reduzir a litigiosidade e a garantir a estabilidade das decisões judiciais, os 

litigantes não estão obrigados a respeitá-los. 

 

  Isso porque o novo Código, ao tratar da obrigatoriedade dos precedentes no 

artigo 927, dirige-se aos juízes e aos tribunais, somente, nada dispondo sobre as 

partes no processo. Assim, em face do princípio da legalidade, os litigantes não estão 

obrigados a se submeter aos precedentes previstos no novo diploma legal. 

 

 Em outras hipóteses, no entanto, o legislador ou constituinte estabeleceu 

expressamente a sujeição. Nesse sentido, estabeleceu a Constituição Federal em 

relação aos casos de controle concentrado de constitucionalidade. As decisões 

proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade (artigo 102, § 2º) “(...) têm eficácia contra todos e efeito vinculante 

em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual 

e municipal”. O mesmo ocorre com as Súmulas Vinculantes (artigo 103-A).  

 

  A obrigatoriedade das decisões proferidas em Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental foi estabelecida pela Lei n. 9.882 de 1999, que regulamentou o 

dispositivo constitucional, estabelecendo que terão “(...) eficácia contra todos e efeito 

vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público” (artigo 10, § 3º). 

 

  Embora não estabeleça a obrigatoriedade dos precedentes, o novo Código 

utiliza-se de mecanismos destinados a incentivar as partes a se conformarem aos 

precedentes e, de outro lado, impõe ônus à parte que não se conforma ao 

entendimento firmado. 

 

  O novo CPC criou mecanismos destinados a onerar aquele que não se sujeitar 

aos precedentes, impondo-lhe ônus pecuniário. Assim procedeu ao prever a 
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majoração dos honorários advocatícios, que passaram a ser fixados cumulativamente, 

em cada instância e incidente processual (artigo 85, §1º). Assim também o fez ao 

prever a condenação em multa, na hipótese de interposição de agravo interno, que 

venha a ser considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação 

unânime. Essa penalidade é expressamente aplicável, inclusive à Fazenda Pública 

(artigo 1.021, §§ 4º e 5º). 

 

  Esse dispositivo é especialmente relevante ao se ter em conta que o agravo 

interno é o recurso cabível contra a decisão monocrática do relator que negar 

provimento ao recurso que contrarie súmula dos tribunais superiores ou do próprio 

tribunal, que contrarie acórdão proferido pelos tribunais superiores em julgamento de 

recursos repetitivos, ou que contrarie o entendimento firmado em incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (artigo 932, IV). 

 

  Simetricamente, o inciso V do mesmo dispositivo permite ao relator dar 

provimento ao recurso interposto quando a decisão recorrida contrariar tais 

precedentes. 

 

  Assim, a insurgência do litigante contra precedente, mesmo a da Fazenda 

Pública, implicará na majoração dos honorários advocatícios devidos, podendo 

sujeitá-lo, cumulativamente, ao pagamento de multa. 

 

  Além disso, foi mantida, no artigo 80 do novo Código a possiblidade de 

condenação, por litigância de má-fé, de quem interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório ou que provocar incidente manifestamente infundado. 

 

  Além da imposição de ônus pecuniário, o código prevê mecanismos destinados 

a acelerar o julgamento das pretensões que contrariem precedentes, tendo criado 

óbices ao seguimento de recursos. 

 

  Incluem-se nessa categoria: (i) a possibilidade de o juiz julgar liminarmente 

improcedente o pedido que contraria precedentes (artigo 332); (ii) a concessão de 

tutela de evidência, se houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 
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súmula vinculante (artigo 311, II); (iii) a já citada possibilidade de o relator, 

monocraticamente, negar provimento ao recurso contrário aos precedentes 

qualificados, ou de dar provimento ao recurso interposto contra decisão contrária a 

tais precedentes, e; (iv) o cabimento de reclamação destinada a garantir a observância 

de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência (artigo 988, IV). 

 

  Na mesma linha, o presidente do tribunal recorrido poderá negar seguimento a 

recurso extraordinário que contrariar entendimento exarado no regime de repercussão 

geral, ou negar seguimento a recurso especial ou extraordinário contrário ao 

entendimento firmado no julgamento de recursos repetitivos (artigo 1.030). 

 

  Nos termos do § 2º do dispositivo, contra essa decisão é cabível apenas o 

agravo interno, estando expressamente vetada a interposição de agravo em recurso 

especial ou extraordinário pelo artigo 1.042 do novo CPC.  

 

  Como vimos, a interposição de agravo interno que venha a ser considerado 

manifestamente improcedente está sujeita à imposição de multa pecuniária. 

 

  Vale dizer, o inconformismo manifestado contra precedente exarado em 

repercussão geral ou recurso repetitivo esgota-se no tribunal de apelação, não 

havendo recurso jurídico apto a levar a questão ao conhecimento dos tribunais 

superiores.  

 

  Nesses casos o inconformismo, além de acarretar ônus financeiro, acaba por 

revelar-se inútil. 

 

6.1 A vinculação da Fazenda Pública aos precedentes 

 

  Se os particulares não estão sujeitos aos precedentes, em razão da 

inexistência de previsão legal, quando a litigante é a Fazenda Pública, essa assertiva 

é ainda mais verdadeira, já que se orienta segundo o princípio da legalidade (CF, art. 

37, caput). 
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  A atividade administrativa é regida, além do princípio da legalidade e correlatos, 

pelo princípio da indisponibilidade do interesse público (BANDEIRA DE MELLO, 2010, 

pp. 73-75; DI PIETRO, 2014, p. 65; MEDAUAR, 2014, pp. 141-151).  

 

  Em razão desse princípio, a Administração Pública é obrigada a recorrer de 

uma decisão judicial que lhe é desfavorável, não lhe sendo permitido, tampouco, 

transigir em processo judicial ou deixar de propor ação judicial destinada a tutelar seu 

interesse. A prática de tais atos, ou a sua abstenção, depende de autorização legal 

expressa. 

 

  No âmbito do direito tributário, a necessidade de autorização legal é ainda mais 

evidente (CF, art. 37, caput e art. 150, I), ao se considerar as ações de execução fiscal 

destinadas à cobrança de tributos, assim como as ações propostas pelos contribuintes 

visando à declaração da inexigibilidade de tributos ou à anulação de lançamento 

tributário. 

 

  A cobrança de tributos é uma atividade administrativa plenamente vinculada 

(Código Tributário Nacional, artigo 3º), de modo que deixar de recorrer ou de ajuizar 

execução fiscal implicaria em ato de disposição do tributo objeto da ação. 

 

  Não se trata aqui da mera inexistência de preceito legal autorizativo, mas da 

existência de preceito legal em sentido contrário, que impõe à Administração Pública, 

na esfera tributária, o dever de praticar os atos destinados à cobrança de tributos. 

 

  Portanto, faz-se necessária a expressa autorização legal para que a 

Administração Pública se submeta a precedentes, assim como para que deixe de 

propor determinada ação ou que deixe de interpor recurso contra decisão que lhe é 

desfavorável. 

 

  A Administração Pública não pode, no entanto, deixar de considerar outros 

princípios, que se contrapõem à “dureza” daqueles. 
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  Os princípios da eficiência e economicidade, que estão presentes no novo 

Código de Processo Civil (SENADO FEDERAL, 2015), recomendam que, em 

determinados casos, não seja proposta ação cujo potencial benefício econômico não 

justifique os custos do processo judicial. 

 

  Os mesmos princípios recomendam que não se interponha recurso contra 

decisão firmada em precedente pois, certamente, a insurgência não acarretará a 

reforma da decisão, mas retardará a conclusão do processo e o aumento de seus 

custos, o que contraria o princípio da celeridade processual. 

 

  No âmbito do direito tributário, o princípio da isonomia (CF, art. 150, II) 

recomenda que uma mesma questão receba tratamento uniforme pelo Poder 

Judiciário, sob pena de se vir a cobrar tributos de alguns e não de outros, o que, 

inclusive, vulneraria o princípio da livre concorrência (AMARO, 2012, p. 159).  

 

  É comum a multiplicação de ações questionando a exigência de um mesmo 

tributo, o que vem sendo chamado de litigiosidade de massa56. Nesses casos, a 

técnica dos precedentes pode contribuir para os contribuintes tenham tratamento 

isonômico pelo Poder Judiciário, contribuindo para a segurança jurídica e para a 

redução da litigiosidade. 

 

  Os princípios que justificaram a adoção da técnica dos precedentes no novo 

Código de Processo Civil também podem ser aplicáveis no âmbito do direito tributário, 

já que, se a Administração Pública os incorporar às suas atividades, poderá atrair 

maior eficiência a suas ações. 

 

  Por sua vez, a incorporação de tais valores, não se pode dar senão através de 

lei, que deve vincular a atividade administrativa, e que deverá prever as hipóteses, a 

                                            

56 Cf. os processos sobrestados no STF, após o reconhecimento da Repercussão Geral. Parte 
considerável deles são casos tributários. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/Total_de_Processos_p
or_Tema.html. Último acesso em: 01 dez. 2016. 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/Total_de_Processos_por_Tema.html
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoBOInternet/anexo/RG/Total_geral/Total_de_Processos_por_Tema.html
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forma e, principalmente, a autoridade que poderá excepcionar o princípio da 

indisponibilidade do interesse público. 

 

  Admitir o contrário implica em reconhecer autonomia para que cada advogado 

público decida, nos casos sob a sua responsabilidade, pela interposição ou não de 

recurso. 

 

  Como tivemos oportunidade de sustentar (BARTHEM NETO e BENDZIUS) a 

Constituição Federal não assegura aos advogados públicos a prerrogativa da 

independência funcional, que é reservada aos membros da Defensoria Pública e do 

Ministério Público. 

 

  Isso decorre da necessidade de atuação uniforme do órgão de assessoria 

jurídica e de representação judicial do Estado, direcionada à atividade da 

Administração Pública em um mesmo sentido, sob pena de ser inviabilizada a 

implementação das políticas públicas pelo Governo. 

 

  Na atuação judicial, a autonomia para que cada procurador pudesse optar por 

recorrer ou não aumentaria a insegurança jurídica, violaria a igualdade e contribuiria 

para o aumento da litigiosidade, indo de encontro aos princípios adotados pelo novo 

Código de Processo Civil. 

 

  Assim, a atuação uniforme do órgão responsável pela advocacia pública, que 

é imposta pelo princípio da legalidade, prestigia os valores do novo Código. 

 

6.2 Organização da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo no 

Contencioso Tributário-Fiscal 

 

  Os artigos 131 e 132 da Constituição Federal incluem a Advocacia Pública 

entre as funções essenciais à justiça, atribuindo à Advocacia Geral da União as 

funções de representação judicial e extrajudicial da União, consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
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A Constituição Federal não trata das Procuradorias Gerais, mas dos 

Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (CF, art. 132)57, estabelecendo que 

deverão ser “organizados em carreira” e que “exercerão a representação judicial e a 

consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”. 

 

  A Constituição do Estado de São Paulo, por sua vez, dedica os artigos 98 a 102 

à Procuradoria Geral do Estado, atribuindo-lhe, em simetria com a Constituição 

Federal, a representação judicial e extrajudicial, consultoria e assessoria jurídicas da 

Administração Pública direta e de suas autarquias, exceto das universidades públicas, 

que gozam de autonomia constitucional. 

 

 A Procuradoria Geral do Estado está vinculada diretamente ao Governador (Lei 

Complementar Estadual n. 1.270/2015, art. 2º), devendo o Procurador Geral do 

Estado ser nomeado dentre os integrantes da carreira de Procurador do Estado 

(ibidem, art. 6º). 

 

  A Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado (Lei Complementar Estadual 

n. 1.270, de 2015), em seu artigo 3º, inciso V, atribuiu à PGE/SP a inscrição, o controle 

e a cobrança da dívida ativa estadual. 

 

  O inciso XII do mesmo dispositivo estabeleceu que a PGE/SP poderá propor 

ao Governador a extensão administrativa da eficácia das decisões judiciais reiteradas, 

devendo ser colhida prévia manifestação da Secretaria da Fazenda, quando se tratar 

de matéria tributária, nos termos do § 3º ao mesmo dispositivo.  

 

                                            

57 “Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o 
ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica 
das respectivas unidades federadas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de 
efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório 
circunstanciado das corregedorias. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” 
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 A fixação de parâmetros para o reconhecimento da procedência de pedidos 

formulados em ações judiciais, para deixar de ajuizar ou desistir de ações já ajuizadas, 

bem como deixar de interpor recursos ou desistir dos já interpostos incluem-se nas 

atribuições do Procurador Geral do Estado (artigos 4º e 5º). 

 

  As atividades e os procedimentos dos procuradores do Estado que atuam na 

área do Contencioso Tributário-Fiscal são regulamentadas pelas Rotinas do 

Contencioso, aprovadas pela Resolução PGE n. 54 de 1994. As hipóteses de 

dispensa da interposição de recurso são tratadas nos artigos 22 a 26 da referida 

Resolução. 

 

  A decisão acerca da interposição da interposição de agravo de instrumento ou 

de embargos de declaração compete, por sua vez, ao Procurador do Estado 

responsável pelo processo, ressalvada a existência de orientação superior. 

 

  Por sua vez, a dispensa da interposição de recurso especial ou extraordinário 

deve ser decidida pelo chefe imediato do procurador, cientificando-se o chefe da 

unidade. Já a dispensa de recurso de apelação somente pode ser decidida pelo 

Subprocurador Geral do Estado da área. 

 

  Finalmente, o artigo 26 trata da consolidação das dispensas genéricas de 

recurso, aprovadas pelo Procurador Geral do Estado, em Orientações Normativas. 

 

  Como se pode constatar, a regulamentação da atuação da Procuradoria Geral 

do Estado na área tributária é mais escassa do que a editada na esfera federal. Não 

obstante, é possível verificar a existência de simetria nas normas gerais que regem a 

atuação dessa instituição e da PGFN. 

 

  Em ambas as instituições, a dispensa genérica da interposição de recurso, o 

reconhecimento do pedido e a desistência de ação ou de recurso dependem da prévia 

edição de ato administrativo pelo chefe do órgão. 
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  Tanto na esfera federal quanto na estadual, é prevista a participação do órgão 

fazendário – Ministério da Fazenda ou Secretaria da Fazenda –, para que a orientação 

firmada em decisão judicial, em matéria tributária, tenham os seus efeitos estendidos 

à Administração Pública. 

 

  A legislação paulista não regulamentou, especificamente, os efeitos de 

precedentes firmados em processos repetitivos, das Súmulas Vinculantes ou de 

decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, como fez a 

legislação federal. 

 

  Isso não significa que o Estado de São Paulo não esteja comprometido com a 

redução da litigiosidade e com a uniformidade do tratamento dos particulares frente 

às decisões judiciais contrários aos interesses da Fazenda Pública. 

 

  Nesse sentido, por meio da Resolução PGE n. 25 de 2015, foi instituído o 

Programa “Litigar Menos e Melhor”, com a finalidade de adotar medidas visando à 

redução da litigiosidade e à racionalização das atividades do Procuradores do Estado 

que atuam na área do contencioso. 

 

  Dentre as medidas preconizadas, destacam-se a identificação das matérias em 

que há jurisprudência formada em desfavor da Fazenda Pública, a edição de ato 

administrativo dispensando a interposição de recursos, a alteração da jurisprudência 

administrativa para incorporar a decisão judicial e a racionalização da atuação em 

demandas repetitivas (artigo 2º). 

 

  Na prática, os precedentes persuasivos a que nos referimos na seção anterior, 

firmados no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral ou de 

recursos repetitivos, têm sido acolhidos pela Procuradoria Geral do Estado, através 

da edição de Orientações Normativas, pelo Procurador-Geral do Estado, que 

autorizam genericamente a não interposição de recurso que contrarie tais 

precedentes. 
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  Tais orientações normativas, no entanto, não são publicadas no Diário Oficial 

ou mesmo no site da Procuradoria Geral do Estado, o que dificulta o trabalho dos 

Procuradores e não contribui para a segurança jurídica, pois o conhecimento do 

entendimento da PGE/SP sobre determinado tema serviria para nortear o 

comportamento dos contribuintes. 

 

  A publicidade se impõe, também, em razão de o novo Código de Processo Civil 

excluir da remessa necessária a sentença fundada em “entendimento coincidente com 

orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, 

consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa” (NCPC, artigo 496, 

§ 4º, IV). 

 

  O Decreto Estadual nº 58.052, de 16 de maio de 2012, regulamentando a Lei 

de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12. 527, de 18 de novembro de 2011, 

estabeleceu a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção, devendo 

serem divulgadas as informações de interesse público, independentemente de 

solicitação. 

 

  As orientações normativas destinam-se apenas aos Procuradores que atuam 

na área do contencioso, não vinculando outros órgãos da Administração, em especial, 

a Secretaria da Fazenda. 

 

  Assim, há situações em que a Procuradoria Geral do Estado já não interpõe 

recurso, mas a autoridade tributária permanece efetuando o lançamento que, 

certamente, não será sustentado em juízo. 

 

  Como já vimos, a Lei Orgânica da PGE/SP contempla a hipótese da extensão 

de suas orientações normativas à Administração Pública, desde que haja a 

participação da Secretaria da Fazenda. 

 

  Por isso, pode a Procuradoria Geral do Estado editar orientação normativa em 

razão de precedente ou jurisprudência desfavorável propondo a extensão de seu 

entendimento à Secretaria da Fazenda, evitando-se a contradição entre os 
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procedimentos adotados, em prol da eficiência administrativa, da igualdade dos 

contribuintes perante a lei e da legalidade, afinal, é contra o espírito da lei e viola a 

segurança jurídica, a existência de interpretações diferentes. Apenas um dos 

procedimentos adotados poderá estar em conformidade com a lei; os demais, 

logicamente, a estarão violando. 

 

  A necessidade de alteração legislativa que propicie maior integração entre a 

PGE/SP e a Secretaria da Fazenda, visando à uniformização de entendimentos, fica 

evidente ao se defrontar com a lei paulista que rege o processo administrativo 

tributário decorrente de lançamento de ofício (Lei Estadual n. 13.457, de 18.3.2009), 

que, no art. 28, não permite que a autoridade tributária ou o Tribunal de Impostos e 

Taxas reconheça a inconstitucionalidade de lei, senão em razão de decisão proferida 

em ação direta de inconstitucionalidade ou após a suspensão da lei pelo Senado 

Federal, no caso de controle de constitucionalidade incidental58. 

 

  São essas as sugestões de aprimoramento institucional que, entendemos, 

devam ser adotadas pela Procuradoria Geral do Estado, a fim de se adequar à técnica 

dos precedentes, adotada no novo Código de Processo Civil. 

  

                                            

58 Cf. CF, art. 52, X. 
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7. ENCAMINHAMENTOS PRÁTICOS 

 

 

  Como abordado na seção anterior, a PGE/SP tem a prerrogativa de editar ato 

normativo dispensando a interposição de recursos, nos casos em que há 

jurisprudência ou precedente forte contrário aos interesses da Fazenda Pública. 

 

  A fim de constatar o grau de adequação da atividade da PGE/SP aos 

precedentes, efetuamos pesquisa no site do STF, buscando os temas atinentes à 

tributação estadual já julgados na sistemática da repercussão geral59.  

 

  A busca pela palavra-chave “ICMS” resultou em 14 julgados. Quatro deles não 

se referiam ao ICMS, mas a outros tributos. A busca pelo IPVA e o ITCMD, os outros 

impostos estaduais, não revelou qualquer resultado. 

 

  Dos 10 julgados sobre o ICMS, seis deles constituem decisões desfavoráveis 

à Fazenda Pública. São os de tema 216, 297, 326, 402, 615 e 830.  

 

Tema 216  

Estado de São Paulo x contribuinte 

• Tese firmada: “O ICMS não incide sobre alienação de salvados de 

sinistro pelas seguradoras.” 

• Processo: 

RE 588149, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16/02/2011.  

 

Tema 297  

Estado de São Paulo x contribuinte 

• Tese firmada: “Não incide o ICMS na operação de arrendamento 

mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de 

compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem.” 

• Processo: 

RE 540829, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/09/2014.  

 

                                            

59 A pesquisa foi realizada em 13 de março de 2017 no repositório de jurisprudência do STF sobre 
temas de recursos extraorindários. No campo de pesquisa, selecionamos os casos com repercussão 
geral reconhecida e com acórdão transitado em julgado. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp.  

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/pesquisarProcesso.asp
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Tema 326  

Estado do Rio de Janeiro x contribuinte 

• Tese firmada: “O ICMS não incide sobre o fornecimento de água 

tratada por concessionária de serviço público, dado que esse serviço 

não caracteriza uma operação de circulação de mercadoria.” 

• Processo: 

RE 607056, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 10/04/2013.  

 

Tema 402 

Estado de Pernambuco x contribuinte 

• Tese firmada: “Não incide o ICMS sobre o serviço de transporte de 

encomendas realizado pela Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos - ECT, tendo em vista a imunidade recíproca prevista no art. 

150, VI, a, da Constituição Federal.” 

• Processo: 

RE 627051, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 12/11/2014.  

 

Tema 615 

Estado de Sergipe x contribuinte 

• Tese firmada: “É inconstitucional a cobrança de ICMS pelo Estado de 

destino, com fundamento no Protocolo ICMS 21/2011 do CONFAZ, nas 

operações interestaduais de venda de mercadoria ou bem realizadas 

de forma não presencial a consumidor final não contribuinte do 

imposto.” 

• Processo: 

RE 680089, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17/09/2014.  

 

Tema 830 

Estado do Rio de Janeiro x contribuinte 

• Tese firmada: “Somente lei em sentido formal pode instituir o regime 

de recolhimento do ICMS por estimativa.” 

• Processo: 

RE 632265, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 18/06/2015.  

Fonte: elaboração própria 

 

  A busca pelo IPVA e o ITCMD, os outros impostos estaduais, não revelou 

qualquer resultado. 
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  Os temas decididos, segundo defendemos nas seções anteriores, deveriam ser 

objeto de ato normativo destinado a nortear a atividade da PGE/SP nos casos 

análogos. Não foi o que ocorreu. 

 

  As orientações normativas expedidas pela PGE/SP, dispensando a 

interposição de recursos não foram publicadas e tampouco estão disponíveis para o 

conhecimento público, encontrando-se armazenadas, em meio eletrônico, no banco 

de dados de software utilizado pela área do contencioso da PGE/SP, de acesso 

restrito aos procuradores do Estado. 

 

  A consulta a esse banco de dados60 indicou que apenas um dos temas de 

repercussão geral desfavorável à Fazenda Pública foi objeto de regulamentação pela 

PGE/SP. Trata-se do tema 297, que motivou a edição da Orientação Normativa 

SUB/CTF n. 2 de 201561, assim ementada: 

 

Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos 

autos do Recurso Extraordinário nº 540.829 - Tema 297 e a proposta 

formulada nos autos do expediente GDOC 1000071-866006/2015, 

que contou com a aprovação do Senhor Procurador Geral do Estado, 

fica autorizada a não interposição de recurso de apelação, recurso 

especial e recurso extraordinário em face de decisão que reconhece a 

não incidência do ICMS em operação de arrendamento mercantil 

internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, 

ou seja, quando configurada a transferência da titularidade do bem. 

Não estão abrangidas por esta autorização outras matérias 

eventualmente discutidas na mesma ação, as quais, na ausência de 

outra orientação, deverão ser objeto do recurso cabível à espécie. 

 

  Deveriam ser regulamentados os demais temas julgados, segundo o nosso 

entendimento, ainda que para determinar a interposição de recursos em razão de 

especial interesse do Estado na revisão da tese firmada no precedente. 

 

                                            

60 Tive acesso a tais dados por ocupar o cargo de Procurador do Estado. 

61 O inteiro teor desta Orientação Normativa encontra-se no anexo a este trabalho. 
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  A mesma pesquisa sobre precedentes firmados sobre a tributação estadual foi 

efetuada no site do STJ, buscando os julgados sob a sistemática de recurso especial 

repetitivo.  

 

  A busca62 pela palavra-chave ICMS indicou 41 decisões, 23 delas consideradas 

pertinentes, sendo 13 delas desfavoráveis à Fazenda Pública, correspondentes aos 

temas 63, 91, 97, 144, 160, 161, 259, 261, 272, 274, 427, 537, 541, conforme o quadro 

abaixo: 

 

Tema 63  

Estado de Santa Catarina x contribuinte 

• Questão: Questiona-se a legitimidade da cobrança de ICMS sobre o valor 

pago a título de "demanda contratada" de energia elétrica. 

• Tese firmada: “É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela 

correspondente à demanda de potência elétrica contratada, mas não 

utilizada.” 

• Criação de súmula: Súmula 391. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de 

energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente 

utilizada. 

• Processo: 

REsp 960476/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 11/03/2009. 

 

Tema 91  

Estado de São Paulo x contribuinte 

• Questão: Questiona-se a incidência do ICMS na operação de fornecimento 

de embalagens sob encomenda associada ao serviço de composição gráfica. 

• Tese firmada: “As operações de composição gráfica, como no caso de 

impressos personalizados e sob encomenda, são de natureza mista, sendo 

que os serviços a elas agregados estão incluídos na Lista Anexa ao Decreto-

Lei 406/68 (item 77) e à LC 116/03 (item 13.05). Consequentemente, tais 

operações estão sujeitas à incidência de ISSQN (e não de ICMS). Confirma-

se o entendimento da Súmula 156/STJ: 'A prestação de serviço de 

composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva 

fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.” 

• Processo: 

REsp 1092206/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 11/03/2009. 

 

Tema 97  

Estado de São Paulo x contribuinte 

                                            

62 A pesquisa foi realizada em 13 de março de 2017, a partir do repositório de recursos repetitivos do 
STJ, cujas decisões tenham transitado em julgado. Disponível em: 
http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp.  

http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp
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• Questão: Questiona-se a responsabilidade dos sócios para responder por 

débitos da pessoa jurídica devedora em execução fiscal. 

• Tese firmada: “A simples falta de pagamento do tributo não configura, por si 

só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do 

sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que tenha 

agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao 

estatuto da empresa.” 

• Processo: 

REsp 1101728/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 11/03/2009. 

 

Tema 144  

Estado de São Paulo x contribuinte 

• Questão: Questão referente à incidência do ICMS sobre produtos dados em 

bonificação. 

• Tese firmada: “Os descontos incondicionais nas operações mercantis não se 

incluem na base de cálculo do ICMS.” 

• Criação de súmula: “Súmula 457. Os descontos incondicionais nas 

operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS.” 

• Processo: 

REsp 1111156/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 1ª Seção, j. 

14/10/2009. 

 

Tema 160  

Estado do Rio Grande do Sul x contribuinte 

• Questão: Questão referente à inclusão do valor do frete na base de cálculo 

do ICMS nas vendas sujeitas à substituição tributária (artigo 13, § 1º, II, "b", 

da Lei Complementar 87/96). 

• Tese firmada: “O valor do frete (referente ao transporte do veículo entre a 

montadora/fabricante e a concessionária/revendedora) integra a base de 

cálculo do ICMS incidente sobre a circulação da mercadoria, para fins da 

substituição tributária progressiva ("para frente"), à luz do artigo 8º, II, "b", da 

Lei Complementar 87/96. O valor do frete deverá compor a base de cálculo 

do ICMS, recolhido sob o regime de substituição tributária, somente quando 

o substituto encontra-se vinculado ao contrato de transporte da mercadoria, 

uma vez que, nessa hipótese, a despesa efetivamente realizada poderá ser 

repassada ao substituído tributário (adquirente/destinatário).” 

• Processo: 

REsp 931727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/08/2009.  

 

Tema 161 

Estado do Rio Grande do Sul x contribuinte 

• Questão: Questão referente à inclusão do valor do frete na base de cálculo 

do ICMS nas vendas sujeitas à substituição tributária (artigo 13, § 1º, II, "b", 

da Lei Complementar 87/96). 
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• Tese firmada: “Nos casos em que a substituta tributária (a 

montadora/fabricante de veículos) não efetua o transporte, nem o engendra 

por sua conta e ordem, o valor do frete não deve ser incluído na base de 

cálculo do imposto.” 

• Processo: 

REsp 931727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 26/08/2009. 

 

Tema 259  

Estado de São Paulo x contribuinte 

• Questão: Questão referente à não-incidência do ICMS sobre o mero 

deslocamento de equipamentos ou mercadorias entre estabelecimentos da 

titularidade do mesmo contribuinte, em razão da ausência de circulação 

econômica para fins de transferência de propriedade. 

• Tese firmada: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 

de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” 

• Processo: 

REsp 1125133/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 

25/08/2010. 

 

Tema 261  

Estado de Alagoas x contribuinte 

• Questão: Questiona-se a cobrança de diferencial de alíquota de ICMS sobre 

operações interestaduais, realizadas por empresa de construção civil, na 

aquisição de material a ser empregado na obra que executa. 

• Tese firmada: “As empresas de construção civil não estão obrigadas a 

pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações 

interestaduais.” 

• Criação de súmula: “Súmula 432: As empresas de construção civil não 

estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos 

em operações interestaduais.” 

• Processo: 

REsp 1135489/AL, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09/12/2009. 

 

Tema 272  

Estado de Minas Gerais x contribuinte 

• Questão: Questiona-se a higidez do aproveitamento de crédito 

de ICMS, realizado pelo adquirente de boa-fé, no que pertine às operações 

de circulação de mercadorias cujas notas fiscais (emitidas pela empresa 

vendedora) tenham sido, posteriormente, declaradas inidôneas, à luz do 

disposto no artigo 23, da Lei Complementar 87/96. 

• Tese firmada: “O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota 

fiscal (emitida pela empresa vendedora) posteriormente seja declarada 

inidônea, pode engendrar o aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio 

da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a veracidade da compra e 

venda efetuada, porquanto o ato declaratório da inidoneidade somente produz 

efeitos a partir de sua publicação.” 
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• Criação de súmula: “Súmula 509. É lícito ao comerciante de boa-fé 

aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente 

declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.” 

• Processo: 

REsp 1148444/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 14/04/2010. 

 

Tema 274  

Estado de São Paulo x contribuinte 

• Questão: Questão referente à incidência do ICMS sobre a importação de 

aeronave sob o regime de arrendamento simples (leasing operacional). 

• Tese firmada: “O arrendamento mercantil, contratado pela indústria 

aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso, pelas companhias de 

navegação aérea, de aeronaves por ela construídas, não constitui operação 

relativa à circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS.” 

• Processo: 

REsp 1131718/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24/03/2010. 

 

Tema 427  

Estado do Rio de Janeiro x contribuinte 

• Questão: Questão referente à ilegitimidade da incidência do ICMS sobre 

serviços suplementares aos serviços de comunicação (atividade-meio), sob 

pena de violação ao princípio da tipicidade tributária. 

• Tese firmada: “A incidência do ICMS, no que se refere à prestação dos 

serviços de comunicação, deve ser extraída da Constituição Federal e da LC 

87/96, incidindo o tributo sobre os serviços de comunicação prestados de 

forma onerosa, através de qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a 

recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de 

comunicação de qualquer natureza (art. 2º, III, da LC 87/96). A prestação de 

serviços conexos ao de comunicação por meio da telefonia móvel (que são 

preparatórios, acessórios ou intermediários da comunicação) não se confunde 

com a prestação da atividade fim processo de transmissão (emissão ou 

recepção) de informações de qualquer natureza, esta sim, passível de 

incidência pelo ICMS. Desse modo, a despeito de alguns deles serem 

essenciais à efetiva prestação do serviço de comunicação e admitirem a 

cobrança de tarifa pela prestadora do serviço (concessionária de serviço 

público), por assumirem o caráter de atividade meio, não constituem, 

efetivamente, serviços de comunicação, razão pela qual não é possível a 

incidência do ICMS.” 

• Processo: 

REsp 1176753/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 

28/11/2012.  

 

Tema 537  

Estado de Santa Catarina x contribuinte 

• Questão: Discute-se a legitimidade do consumidor para propor ação 

declaratória cumulada com repetição de indébito na qual se busca afastar, no 
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tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência do ICMS sobre a 

demanda contratada e não utilizada. 

• Tese firmada: “Diante do que dispõe a legislação que disciplina as 

concessões de serviço público e da peculiar relação envolvendo o Estado-

concedente, a concessionária e o consumidor, esse último tem legitimidade 

para propor ação declaratória c/c repetição de indébito na qual se busca 

afastar, no tocante ao fornecimento de energia elétrica, a incidência 

do ICMS sobre a demanda contratada e não utilizada.” 

• Processo: 

REsp 1299303/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 

08/08/2012.  

 

Tema 541  

Estado de Minas Gerais x contribuinte 

• Questão: Discute a possibilidade de creditamento do ICMS incidente sobre a 

energia elétrica utilizada na prestação de serviços de telecomunicações. 

• Tese firmada: “O ICMS incidente sobre a energia elétrica consumida pelas 

empresas de telefonia, que promovem processo industrial por equiparação, 

pode ser creditado para abatimento do imposto devido quando da prestação 

de serviços.” 

• Processo: 

REsp 1201635/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 12/06/2013.  

Fonte: elaboração própria 

 

 A pesquisa pelos assuntos IPVA e ITCMD revelaram apenas decisões 

favoráveis à Fazenda Pública, não interessando ao presente estudo. 

 

  À semelhança do que demonstramos com relação aos temas de repercussão 

geral, constatamos que, apesar da existência de 13 decisões contrárias à Fazenda 

Pública decididas sob a sistemática dos recursos repetitivos, somente duas dessas 

decisões foram objeto de regulamentação pela PGE/SP. 

 

 O tema 97 foi objeto da Orientação Normativa SUB-CTF n. 2 de 200963, assim 

ementada: 

 

Considerando a jurisprudência consolidada sobre a matéria e a 

proposta formulada pela Procuradoria Fiscal no Processo 

Administrativo GDOC n. 1000071-247059/2008, que contou com a 

aprovação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Estado, 

                                            

63 O inteiro teor desta Orientação Normativa encontra-se no anexo a este trabalho. 
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ficam os Procuradores do Estado, atuantes na Área do Contencioso 

Tributário-Fiscal, autorizados a não interpor recurso especial em 

face de decisões judiciais que entendam pela impossibilidade de 

responsabilização de sócios com base no mero inadimplemento 

do tributo ou com base na decretação da falência, sem que esteja 

presente qualquer ato de fraude que caracterize crime falimentar. 

Não estão abrangidas por esta autorização outras matérias 

eventualmente discutidas na mesma ação, as quais, na ausência 

de outra orientação, deverão ser objeto do recurso cabível à 

espécie. (destaques no original) 

 

  Por sua vez, o tema 114 foi objeto da Orientação Normativa SUB-CTF n. 1 de 

200964: 

 

Considerando a jurisprudência consolidada sobre a matéria e a 

proposta formulada pela Procuradoria Fiscal no Processo 

Administrativo GDOC n. 100001-150688/2008, que contou com a 

aprovação do Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Estado, 

ficam os Procuradores do Estado, atuantes na Área do Contencioso 

Tributário-Fiscal, autorizados a não interpor recursos especial e 

extraordinário em face de decisões judiciais que, em sede de 

execução fiscal ou embargos à execução, entendam pela 

ilegalidade/inconstitucionalidade das leis que majoraram a 

alíquota do ICMS de 17% para 18%, vinculando a diferença para 

financiamento de programas habitacionais de interesse popular 

(Leis Estaduais 6.556/89, 7.003/90, 7.646/91, 8.207/92, 8.456/93, 

8.997/94. 9.331/95 e 9.464/96), e/ou entendam pela inaplicabilidade 

do disposto no art. 11 do Código Tributário Nacional, nesses 

casos. Esta autorização cinge-se ao período de novembro/89 até 

dezembro/97 eis que, com a edição da Lei Estadual 9.903/97 e das 

que se seguiram, a partir de 1998 o suposto vício foi sanado. Não 

estão abrangidas por esta autorização outras matérias 

eventualmente discutidas na mesma ação, as quais, na ausência 

de outra orientação, devem ser objeto do recurso cabível à 

espécie. (destaques no original) 

 

 

  Os 11 temas remanescentes carecem de regulamentação pela PGE/SP. 

 

  Em conformidade com o que defendemos nas seções anteriores, entendemos 

que, primeiramente, as orientações normativas devem ser publicadas no Diário Oficial 

                                            

64 O inteiro teor desta Orientação Normativa encontra-se no anexo a este trabalho. 
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do Estado e devem ser disponibilizadas no site da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo para consulta do público, em conformidade com a já citada Lei de Acesso 

à Informação, que garante aos cidadãos o acesso à informação de interesse público, 

independentemente de solicitação. 

 

 Entendemos, ainda, que, em razão da força persuasiva que exercem, por regra, 

a PGE/SP deveria se pronunciar sobre as decisões proferidas em recursos repetitivos 

ou repercussão geral, bem como em IRDR, pronunciando-se sobre os seus efeitos 

sobre as ações em curso e futuras, dispensando a interposição de recursos ou 

mesmo, quando os critérios de conveniência e oportunidade assim recomendarem, 

para determinar que a lide prossiga. Nesses casos, certamente excepcionais, 

deveriam ser expostos os motivos que determinaram o inconformismo com o 

precedente e declinadas as razões que infirmem a decisão. 

 

  A mesma providência deve ser adotada quando constatado que a 

jurisprudência estiver consolidada contra tese defendida pela Fazenda Pública. 

Nesses casos, são remotíssimas as chances de reversão da jurisprudência, 

ressalvada a hipótese de se constatar a existência de interesse público que 

recomende a manutenção do inconformismo, a exemplo do que defendemos no 

parágrafo anterior. 

 

  A regulamentação preconizada, cuja competência é do Procurador Geral do 

Estado (LOPGE, art. 7º, XII) deve se dar por iniciativa da SUB-CTF, responsável pelo 

contencioso tributário, ou mediante representação de qualquer procurador do Estado. 

 

  O ato administrativo que dispensar a interposição de recurso deveria, também, 

regulamentar a atuação processual na primeira instância, o que não ocorre 

atualmente. Os mesmos motivos que justificam a não interposição de recurso 

justificam a não apresentação de contestação, podendo a Fazenda Pública beneficiar-

se da redução dos ônus da sucumbência (NCPC, art. 90, § 4º), o que justifica a adoção 

dessa postura por parte da Administração Pública. 
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 Essa providência não implica em concordância com o pedido, mas simples 

conformismo, quando constatada haver remota possibilidade de reversão da decisão 

judicial e que, portanto, tal atitude tratará maiores benefícios ou minimizará os ônus 

decorrentes da manutenção da lide. 

 

 Ainda, entendemos que a decisão administrativa que autorizar a não 

interposição de recurso ou a não apresentação de contestação deva, também, vedar 

a prática desses atos. Atualmente, as orientações normativas limitam-se a dispensar 

a interposição de recursos o que, na prática, tem resultado em comportamento 

contraditório, consistente na interposição de recursos, a despeito da existência de 

orientação normativa que os dispensam a sua apresentação. 

 

  Defendemos, nas seções anteriores, que a atividade administrativa, em 

especial na área tributária, deve ser pautada pela isonomia e eficiência. Eventual 

comportamento errático da Administração Pública certamente seria incompatível com 

esses princípios. 

 

  O ato normativo, emanado do órgão competente, que optou pela adequação a 

uma determinada decisão judicial, a fim de aumentar a eficiência e reduzir os ônus 

para a Administração Pública, constitui política pública que não deve ser solapada 

pelos agentes administrativos, não sendo assegurados aos procuradores do Estado a 

prerrogativa da independência funcional, como já exposto, o que justifica a vedação 

proposta. 

 

  Quanto ao procedimento, uma vez editada a orientação normativa dispensando 

a interposição de recurso ou a apresentação de contestação, bastaria que o 

procurador do Estado responsável pelo processo registrasse “comunicação interna” 

no software responsável pelo gerenciamento das ações judiciais acompanhadas pela 

PGE/SP, o denominado PGE.net. Essa medida dispensaria a instauração do 

procedimento administrativo previsto nas Rotinas do Contencioso da PGE/SP para 

autorizar a dispensa de recurso, resultando em ganho de produtividade e aumento da 

eficiência. 
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  A pesquisa acerca das orientações normativas já editadas revelou que foram 

editadas exclusivamente no âmbito da PGE/SP, sem a participação de outros órgãos 

da Administração Pública paulista. 

 

  Como já exposto neste trabalho, o tratamento igual do contribuinte perante a 

lei é um valor que deve ser perseguido em um Estado de Direito. Por outro lado, não 

se pode desconsiderar a importância da arrecadação tributária para que o Estado de 

São Paulo possa fazer frente às suas obrigações e atender às políticas públicas. 

 

  Diante disso, convém que a atuação da PGE/SP esteja em harmonia com 

outros órgãos da administração, em especial, a Secretaria da Fazenda, responsável 

pela constituição do crédito tributário, a exemplo do que se verificou a respeito da 

relação entre a PGFN e a RFB. 

 

  Parece ser ineficiente que a SEFAZ/SP efetue o lançamento e constitua o 

crédito tributário para, em momento posterior, a PGE/SP deixar de apresentar 

contestação, recorrer ou mesmo deixar de ajuizar a execução fiscal. Além disso, não 

nos parece razoável impor ao contribuinte o ônus de ajuizar uma ação judicial, quando 

já se sabe que a PGE/SP não irá sequer apresentar contestação, ou que deixará de 

recorrer contra a esperada decisão desfavorável. 

 

  Portanto, afigura-se recomendável que a atuação da PGE/SP e da SEFAZ 

sejam uniformes, devendo ser criado um locus para o diálogo entre ambas 

instituições. 

 

  Em razão de experiência própria exercendo o cargo de Procurador do Estado 

Chefe da Procuradoria Fiscal, tem-se presenciado conflitos institucionais, decorrentes 

da postura adotada pela PGE/SP, ao decidir pela não interposição de recursos devido 

a precedentes firmados em recurso repetitivo ou repercussão geral, ao passo em que 

a SEFAZ/SP permanece constituindo o crédito tributário, por não estar a 

Administração Pública vinculada por tais decisões.  
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  Não se pode olvidar que a efetivação do lançamento tributário constitui ato 

administrativo “vinculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional” do 

agente público, nos termos do CTN, art. 142, parágrafo único, o que justificaria a 

postura adotada pela SEFAZ/SP. 

 

  A fim de superar esse impasse, é necessário tornar efetiva a norma prevista na 

LOPGE, artigo 3º, XII e § 3º, que trata da extensão dos entendimentos firmados pela 

PGE/SP, a respeito dos efeitos das decisões judiciais, à Administração Pública e que 

prevê a participação da SEFAZ/SP, quando referidas decisões tratarem de matéria 

tributária: 

 

Artigo 3º - São atribuições da Procuradoria Geral do Estado, sem 

prejuízo de outras que lhe forem outorgadas por normas 

constitucionais e legais: 

(...) 

 

XII – propor a extensão administrativa da eficácia de decisões judiciais 

reiteradas; 

(...) 

 

§ 3º - Na formulação de propostas a que se refere o inciso XII deste 

artigo, que tratem de matéria tributária, será colhida a prévia 

manifestação da Secretaria da Fazenda. 

(...) 

 

  A extensão dos efeitos das decisões judicias reiteradas à esfera administrativa 

é ato privativo do Governador de Estado, mediante representação do Procurador 

Geral do Estado, conforme o artigo 7º, XXIII, da LOPGE: 

 

Artigo 7º - Além das competências previstas na Constituição Estadual 

e em lei, cabe ao Procurador Geral: 

(...) 

 

XXIII – propor ao Governador a extensão administrativa da eficácia de 

decisões judiciais reiteradas;  

(...) 
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  Deste modo, proponho a criação de resolução, editada conjuntamente pela 

PGE/SP e pela SEFAZ/SP, estabelecendo o procedimento administrativo a ser 

observado nos casos abordados. 

 

  Ainda com relação à repercussão das decisões judiciais na Administração 

Tributária, entendo ser indispensável a alteração do artigo 28 da lei que regulamenta 

o Processo Administrativo Tributário no Estado de São Paulo (Lei Estadual n. 

13.457/09), devido à sua incompatibilidade com o regime de precedentes atualmente 

vigente: 

 

Artigo 28 – No julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob 

alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que 

a inconstitucionalidade tenha sido proclamada: 

I – em ação direta de inconstitucionalidade; 

II – por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em via 

incidental, desde que o Senado Federal tenha suspendido a execução 

do ato normativo. 

 

  Nesse ponto, propomos a inclusão de incisos ao referido dispositivo legal, para 

que os julgamentos proferidos no processo administrativo tributário considerem 

também os precedentes estabelecidos em recursos repetitivos, repercussão geral e 

incidentes de resolução de demandas repetitivas, desde observado o procedimento 

preconizado nesta seção, que prevê a edição de orientação normativa pela PGE/SP, 

com a participação da SEFAZ/SP, e sua aprovação pelo Governador do Estado 

(LOPGE, art. 7º, XXIII). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  A fim de reduzir a litigiosidade e assegurar a isonomia perante as decisões 

judiciais, o ordenamento brasileiro adotou institutos oriundos do regime da common 

law, que se caracteriza pela supremacia dos precedentes na ordem jurídica, 

diferentemente do que ocorre na tradição da civil law, em que a lei ocupa o lugar de 

destaque no ordenamento. 

 

  Constatou o legislador nacional que a igualdade perante a lei não é suficiente 

para assegurar a igualdade real, em razão das limitações inerentes ao texto normativo 

e da necessidade de sua interpretação, via de regra judicial, sendo necessário 

assegurar a igualdade de todos frente às decisões judiciais, i.e., questões jurídicas 

análogas devem receber idêntico tratamento do Poder Judiciário. 

 

  Por essa razão, a legislação processual vem introduzindo o sistema de respeito 

aos precedentes, em que as decisões, em especial as proferidas pelos tribunais de 

ápice (STF e STJ), uniformizam o tratamento de uma determinada questão jurídica e, 

em maior ou menor grau, exercem influência sobre as demais instâncias judiciais. 

 

  Por sua vez, o novo CPC, promulgado em 2015, reiterou a opção do legislador 

pelo sistema de precedentes, ampliando a sua força. 

 

  Essa escolha se manifestou pela previsão, no novo CPC, do recurso 

extraordinário repetitivo, do recurso especial repetitivo e do incidente de resolução de 

demandas repetitivas, que abordamos na seção quatro. 

 

  Referido sistema traz à baila a questão da autoridade das decisões judiciais 

não apenas perante os órgãos do Poder Judiciário, mas também a questão da 

subordinação da Administração Pública frente aos precedentes. 

 

 Vimos que as decisões judiciais possuem diversos graus de força vinculante, 

podendo, em razão disso, virem a ser consideradas, ou não, precedentes, em sentido 
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estrito, em contraposição à jurisprudência, o que nos leva à questão do grau de 

subordinação da Administração Pública em face da pluralidade de decisões judiciais 

que lhes são desfavoráveis. 

 

  Constatamos que há decisões que vinculam a Administração Pública, como as 

proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, ao passo em que outras 

vinculam somente os órgãos do Poder Judiciário, apenas influenciando a atividade 

administrativa, o que chamamos de força persuasiva dos precedentes. 

 

  A sujeição da Administração Pública aos precedentes é de especial importância 

no Direito Tributário, em razão de a Constituição Federal assegurar a igualdade de 

tratamento dos contribuintes (CF, art. 150, II). Por outro lado, a sujeição aos 

precedentes pode vir a atender ao princípio da eficiência, reduzindo o dispêndio com 

recursos humanos e materiais, proporcionado pela redução da litigiosidade esperada. 

 

  Por tais motivos, no presente trabalho abordamos o repertório teórico sobre 

precedentes, analisando os conceitos originários do common law, como o próprio 

conceito de precedente e sua distinção da jurisprudência, ratio decidendi, obter 

dictum, overruling e distinguishing. Analisamos, em sequência, o tratamento destinado 

pelo novo Código de Processo Civil aos precedentes, examinando os institutos do 

recurso extraordinário e do recurso especial repetitivos, o incidente de resolução de 

demandas repetitivas e os instrumentos de persuasão dos litigantes para 

conformarem-se com as decisões judiciais que lhes foram desfavoráveis. 

 

  Para medir o grau de persuasão dos precedentes em face da Administração 

Tributária, analisamos a evolução institucional da PGFN, visando à conformação de 

sua atividade às decisões judiciais desfavoráveis e, em um segundo momento, a 

extensão dos efeitos de tais decisões para os demais órgãos que compõem a 

Administração Tributária Federal, como a RFB, na atividade de lançamento tributário.  

 

  Inicialmente restrita à dispensa da interposição de recurso contra decisão 

desfavorável, as normas legais e regulamentares evoluíram, em um segundo 

momento, para dispensar, também, a apresentação de contestação e, posteriormente, 
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dispensaram até mesmo a atividade de inscrição e cobrança do crédito tributário na 

dívida ativa federal e o lançamento tributário, tendo sido identificadas, em resumo, 

duas estratégias, (i) a edição de normas conjuntas pela PGFN e pelo Ministério da 

Fazenda, estendendo o alcance dos precedentes para a atividade administrativa de 

constituição do crédito tributário, que se encontra fora da competência da PGFN, e; 

(ii) a incorporação de medidas, preconizadas em pareceres e outras normas 

administrativas, em diploma legal, superando, desse modo, a questão sobre o alcance 

do princípio da legalidade e de sua possível violação. 

 

  Na seção seis examinamos o arcabouço institucional da PGE/SP, em especial 

no que diz respeito à sua atuação no contencioso tributário-fiscal e seu grau de adesão 

aos precedentes. 

 

  À semelhança do que constatamos com a PGFN, a PGE/SP também pode 

colher benefícios ao adotar medidas visando a sua adequação aos precedentes, 

mediante a edição de normas regulamentares. 

 

  Após análise das normas editadas pela PGE/SP com o fim de reduzir a 

litigiosidade, em confronto com os precedentes desfavoráveis, firmados em sede de 

recurso extraordinário julgados sob o regime da repercussão geral e recursos 

especiais repetitivos, que tiveram por objeto questões relacionadas aos impostos 

estaduais, constatamos que o grau de adesão da PGE/SP é inferior ao da PGFN. 

 

  Diante dessa constatação, propusemos as seguintes medidas: (i) regulamentar 

as implicações dos precedentes fortes na atividade do contencioso tributário fiscal; (ii) 

dar adequada publicidade aos atos administrativos editados; (iii) a regulamentação do 

art. 3º, XII, e § 3º, da LOPGE, que trata da “extensão administrativa da eficácia de 

decisões judiciais reiteradas” mediante a manifestação da Secretaria da Fazenda e; 

(iv) a alteração do artigo 28 da Lei 13.457/2009, que disciplina o funcionamento do 

TIT, que expressamente proíbe que o tribunal administrativo incorpore nos seus 

julgamentos os precedentes, senão aqueles firmados em controle concentrados de 

constitucionalidade ou após o julgamento de inconstitucionalidade proferido pelo 

Pleno do STF e a edição de Resolução pelo Senado Federal (CF, art. 52, X).   
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10. ANEXOS 

 

 

Orientação normativa Data de publicação Tema respectivo 

Orientação Normativa 

SUB/CTF n. 2 de 2015 
18/11/2015 297, STJ 

Orientação Normativa 

SUB-CTF n. 2 de 2009 
02/10/2009 97, STF 

Orientação Normativa 

SUB-CTF n. 1 de 2009 
02/10/2009 114, STF 

(*) As Orientações Normativas seguem na ordem de suas apresentações no corpo do 
texto. 
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