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Resumo 

 

Objetivo – Com este trabalho, pretende-se elucidar de que forma a repercussão geral de temas 

de Direito Tributário no Supremo Tribunal Federal influencia na avaliação dos riscos fiscais da 

União, analisando-se os interesses representados pelos agentes no julgamento dessas demandas 

judiciais e como o instituto da repercussão geral em temas tributários afeta os riscos fiscais da 

União, indicados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, utilizando-se a teoria da escolha racional 

como modelo analítico.  

Metodologia – Na primeira etapa, utilizam-se técnicas baseadas na análise de conteúdo para 

categorização dos documentos consistentes nos Anexos de Riscos Fiscais que integram as Leis 

de Diretrizes Orçamentárias da União entre ao anos de 2001 a 2020, de modo a extrair dados e 

sistematizar informações a respeito de como os temas afetados ao rito de repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal influenciam na indicação dos riscos riscais da União, para também 

identificar categorias analíticas que permitam realizar inferências a partir dos dados coletados, 

permitindo-se, em seguida, proceder, na segunda etapa, à análise do jogo dos entre os atores e 

interesses que representam, através de modelos empregados na teoria da escolha racional. 

Resultados – Apesar do avanço no sentido de se dar mais transparência e sistematização aos 

riscos fiscais da União de uma forma geral ao longo dos anos, ainda se observa que a 

consolidação dos mecanismos para gestão dos riscos fiscais tributários da União decorrentes de 

ações judiciais com temas de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal 

encontra desafios que decorrem da disputa pelos grupos de interesse que vem pautando a 

discussão tributária no Supremo Tribunal Federal, aumentando-se a incerteza quanto à 

estabilidade fiscal da União e à equidade da distribuição da carga tributária. 

Limitações – As limitações desta pesquisa estão relacionadas ao fato de que o levantamento de 

informações foi realizado principalmente por meio de dados e documentos públicos, o que 

eventualmente pode desconsiderar questões que não foram suficientemente explicitadas, mas 

que podem exercer forte influência nos elementos analisados.  

Contribuições – O valor deste artigo reside em jogar luz na necessidade de que haja uma 

ampliação da perspectiva a partir da qual os riscos fiscais da União decorrentes de temas 

tributários submetidos à apreciação do Poder Judiciário são identificados, geridos e 

considerados no processo orçamentário, devido ao potencialmente alto impacto no equilíbrio 

fiscal da União.  



 
 
Originalidade – Pelo nosso conhecimento, este é o primeiro estudo que utiliza modelos da 

teoria da escolha racional para analisar a economia política envolvida na influência dos temas 

tributários de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal sobre os riscos fiscais da União.   

 

Palavras-chave: Riscos Fiscais. Passivos contingentes. Repercussão Geral. Pauta Tributária 

no Supremo Tribunal Federal. Teoria da escolha racional. 

Categoria: Dissertação de Mestrado.  

 

  



 
 

Abstract 

 

Purpose – With this work, it is intended to elucidate how the general repercussion of Tax Law 

issues in the Supreme Federal Court influences the assessment of the Union's fiscal risks, 

analyzing the interests represented by the agents in the judgment of these judicial demands and 

how the institute of general repercussion on tax issues affects the fiscal risks of the Union, 

indicated in the Budget Guidelines Law, using the theory of rational choice as an analytical 

model. 

Design/Methodology – In the first stage, techniques based on content analysis are used to 

categorize the documents consistent in the Fiscal Risks Attachments that are part of the Federal 

Budget Guidelines Laws between 2001 and 2020, in order to extract data and systematize 

information regarding how these issues affected to the general repercussion rite by the Supreme 

Federal Court influence the indication of the Union's fiscal risks, to also identify analytical 

categories that allow inferences to be made from the data collected, allowing, then, to proceed, 

in the second stage, to the analysis of the games between the agents and interests they represent, 

through models used in the theory of rational choice. 

Findings – Despite the progress towards more transparency and systematization of the Union's 

fiscal risks in general over the years, it is still noticed that the consolidation of the mechanisms 

for the management of the Union's fiscal risks resulting from tax lawsuits with specific issues 

of general repercussion recognized by the Supreme Federal Court finds challenges that arise 

from the dispute by interest groups that have guided the tax discussion agenda in the Supreme 

Federal Court, increasing the uncertainty regarding the fiscal stability of the Union and the 

equity in the distribution of the tax burden. 

Research limitations – The limitations of this research are related to the fact that the survey of 

information was carried out mainly through public data and documents, which may possibly 

disregard issues that have not been sufficiently explicited, but that can have a strong influence 

on the elements analyzed. 

Implications – The value of this article is to shed light on the need for an expansion of the 

perspective from which the Union's fiscal risks arising from tax issues submitted to the 

Judiciary Power are identified, managed and considered in the budget process, due to the 

potentially high impact on the Union's fiscal balance. 

Originality – To our knowledge, this is the first study that uses models of the theory of rational 

choice to analyze the political economy involved in the influence of tax issues of general 

repercussion in the Federal Supreme Court on the fiscal risks of the Union. 



 
 
 

Keywords: Fiscal Risks. Contingent liabilities. General repercussion. Tax Law agenda at the 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil passou por uma onda reformista na área fiscal que se sucedeu com o advento 

da Constituição de 1988, intensificou-se durante a década de 1990, e culminou com a edição da 

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (MELO; PEREIRA; SOUZA, 2014), como ficou 

conhecida a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Esse evento foi seguido por um 

período de crescimento econômico que desincentivou a continuidade das reformas e que se 

prolongou até o período do primeiro governo de Dilma Rousseff, finalizado em 2014, quando 

o país voltou a enfrentar relevantes desafios na esfera fiscal (AFONSO; ARAÚJO; FAJARDO, 

2016). 

Paralelamente a esses fatos, com o fortalecimento do Poder Judiciário proporcionado 

pela nova ordem constitucional estabelecida em 1988, observou-se uma crescente 

judicialização das questões relevantes para a vida nacional. O volume de processos judiciais foi 

incrementado enormemente nesse período, constatando-se que, ao fim de 2017, o Poder 

Judiciário brasileiro acumulou a impressionante cifra de 63.482.535 (sessenta e três milhões, 

quatrocentos e oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco) processos em estoque (CNJ, 2018). 

Na seara tributária, o panorama não foi diferente, quando se observa que a Fazenda Nacional, 

representante judicial da União em matéria tributária, correspondia ao terceiro maior litigante 

judicial (CNJ, 2011).  

Para fazer face ao crescente volume de demandas judiciais e congestionamento dos 

tribunais, foram criados mecanismos para impor filtros de admissibilidade de recursos para os 

tribunais superiores, bem como para decidir de modo uniforme grandes massas de processos 

relacionados ao mesmo tema, em especial aqueles que apresentassem relevante repercussão de 

natureza jurídica, econômica, social e política, conforme entendimento das cortes superiores, 

dentre os quais destacamos a repercussão geral (RG), no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

(STF), criada pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004. 

Assim, ao longo dos anos, diversos temas tributários foram afetados e decididos 

conforme o rito de julgamento de RG, impactando de forma relevante as contas públicas 

brasileiras, uma vez que a partir da fixação de um entendimento a respeito de determinado tema 

tributário, um grande número de sujeitos, incluídos os entes políticos, deve se submeter àquela 

tese judicial vencedora.  

Ocorre que este impacto não se dá apenas quando o entendimento é firmado de forma 

definitiva pelo STF, uma vez que o procedimento para julgamento pelo rito de repercussão geral 

implica em um primeiro juízo de admissibilidade, em que o STF entende que determinado tema 
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preenche os requisitos para julgamento sob este rito e escolhe um processo concreto específico 

para servir de paradigma para todos os demais processos que versem sobre o mesmo tema, que 

podem ter seu curso suspenso, momento este caracterizado pelo reconhecimento da repercussão 

geral e afetação do tema a este rito de julgamento, e um momento posterior, em que o STF 

efetivamente decide o mérito da questão material discutida, fixando uma tese, que descreve o 

entendimento que será adotado para o julgamento das ações em que se discuta a mesma questão. 

Entre esses dois momentos, é possível que transcorram vários anos, em que o tema com 

repercussão geral reconhecida fica pendente de julgamento para fixação de uma tese pelo STF, 

além da possibilidade de modulação dos efeitos da decisão final, em que o STF pode fazer 

retroagir os efeitos do entendimento adotado a partir de determinada data, ou determinar que os 

efeitos da decisão se operem a partir da conclusão do julgamento ou de determinadas data 

futura. 

Nesse cenário é que se observa que uma das exigências instituídas pela LRF, em seu 

art. 4º, § 3º, é de que Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conterá um Anexo de Riscos 

Fiscais (ARF), onde serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar 

as contas públicas, informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem. Um 

capítulo que se destaca dentre os passivos contingentes no ARF é aquele relativo às demandas 

judiciais de natureza tributária, inclusive previdenciária, contra a União, no qual será focado o 

presente trabalho, por representar um volume considerável com potencial impacto muito 

relevante na dívida pública federal. 

Feitas essas considerações, ressalta-se que a presente pesquisa visa a investigar o 

seguinte problema: de que forma o instituto da repercussão geral em temas tributários no 

Supremo Tribunal Federal influencia na avaliação dos riscos fiscais da União? Decorre, 

portanto, que o objetivo geral da pesquisa é avaliar se a criação e consolidação do instituto da 

RG promoveu mais segurança fiscal, especialmente no que se refere à transparência dos riscos 

fiscais da União e aos interesses em disputa nessas demandas. A análise terá como ponto de 

partida os passivos contingentes decorrentes de demandas judiciais de natureza tributária 

explicitados no ARF das LDOs referentes ano de 2001, quando se tornou obrigatória a 

explicitação dos passivos contingentes no ARF pela LRF, até a LDO referente ao ano de 2020, 

procurando explicitar os interesses em jogo nas disputas. 

Assim, analisaremos como este instituto jurídico (RG) influencia na gestão dos riscos 

fiscais pela União, desencadeando passivos contingentes decorrentes de demandas judiciais de 

natureza tributária, refletindo-se no seu potencial impacto na despesa e no endividamento 

público. A hipótese de pesquisa é de que, apesar do aperfeiçoamento na transparência e 
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sistematização dos riscos fiscais da União na LDO ao longo dos últimos anos, sob a influência 

da consolidação do instituto da repercussão geral no STF, houve uma ampliação das incertezas 

quanto ao equilíbrio fiscal da União. A partir das informações levantadas, busca-se extrair 

algumas inferências para que se possa analisar por que mais transparência e padronização dos 

demonstrativos de riscos fiscais não gerou mais segurança fiscal para a União e a sociedade de 

um modo geral. 

Um caso emblemático de tema em RG que vem impactando negativamente os riscos 

fiscais da União há muitos anos é relativo ao Recurso Extraordinário (RE) nº 574.706, 

correspondente ao Tema 69 de Repercussão Geral no STF, que trata da inclusão do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na base de cálculo das contribuições para 

o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins)1. O referido tema teve sua RG reconhecida no ano de 2008, sendo que seu 

mérito só foi julgado em 2017, mas até a presente data não teve sua conclusão, pois ainda 

pendem de julgamento os Embargos de Declaração nos quais se discute a modulação dos efeitos 

da decisão, em que a União pleiteia que os efeitos do entendimento desfavorável à Fazenda 

Nacional fixado no julgamento do mérito da tese tenha apenas efeitos futuros, sem retroagir a 

casos anteriores, tendo em vista que a tese firmada representou uma alteração do entendimento 

até então predominante naquele tribunal. O valor estimado do impacto gerado pelo possível 

desfecho negativo para a União em relação a este tema, segundo o ARF da LDO de 2020, é de 

cerca de R$ 229 bilhões (BRASIL, 2019), consistindo em um passivo contingente que vem 

sendo considerado como um risco fiscal possível para a União há mais de dez anos. 

Ressalta-se que este trabalho consistirá na análise do impacto apenas deste instrumento 

de controle difuso de constitucionalidade (RG) em demandas de natureza tributária, 

considerando que é possível observar um corpo representativo para estudo do fenômeno do 

impacto fiscal das decisões judiciais, especialmente considerando as cortes superiores. É 

possível observar que o maior volume de riscos fiscais decorrentes de demandas judiciais 

indicados nos ARFs das LDOs é dessa espécie. Não entrará no escopo deste trabalho, portanto, 

a análise referente ao impacto do controle concentrado de constitucionalidade, tampouco fazem 

parte deste estudo outros instrumentos de controle difuso de constitucionalidade que não 

possuem a mesma representatividade na quantificação dos riscos fiscais de natureza tributária 

da União. Optou-se metodologicamente por não incluir no corpo de estudo deste trabalho os 

 
1 A consulta ao andamento processual pode ser realizada em 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2585258 
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recursos repetitivos (RR) julgados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois, além de, com 

frequência, replicar temas abarcados pelos riscos identificados nas RG, pretende-se enfocar na 

atuação específica perante o STF como corte que possui a competência precípua de guarda da 

Constituição, exercendo um papel político de cúpula do sistema judiciário brasileiro e 

uniformizador da interpretação constitucional. Nesse sentido, a interpretação das normas 

constitucionais é talvez a atividade mais importante a que se dedica a suprema corte, pois os 

entendimentos por ela firmados restringem as faculdades discricionárias dos demais juízos e 

tribunais, além de que o tribunal de cúpula do Poder Judiciário é de fundamental importância 

para a formulação e execução das políticas públicas, e, em consequência, os juízes da suprema 

corte têm a oportunidade de afetar a condição do público, funcionando quase como  

“legisladores de toga”, que, assim como outros políticos, têm preferências sobre certas políticas 

públicas que buscam pôr em prática (SHEPSLE, 2016).  

Faz-se necessário destacar ainda que o presente estudo, apesar de lançar mão de 

conceitos oriundos do direito, da contabilidade, da economia e da ciência política, será 

assentado preponderantemente sob o prisma da teoria da escolha racional, entendendo-se o 

fenômeno como uma política pública objeto de análise. Assim, não se adentrará em minúcias 

jurídicas do procedimento de julgamento pelo rito próprio à RG pelo STF, da forma de 

contabilização dos riscos elencados ou dos impactos econômicos do fenômeno estudado.  

A metodologia utilizada na primeira etapa é a análise e categorização do conteúdo que 

consta dos ARFs das LDOs desde 2001 até 2020, relativo a indicação de passivos contingentes 

decorrentes de temas tributários de RG no STF ao longo dos anos, de modo a identificar os 

interesses relacionados aos temas em disputa, de modo a, na segunda etapa, utilizando-se de 

modelos da teoria da escolha racional, elucidar o jogo subjacente nas disputas pela fixação da 

pauta tributária no STF e julgamento dos temas.  

Apresentados os pressupostos do presente estudo, cabe fazer algumas considerações a 

respeito da sua relevância em um cenário mais amplo. Nesse contexto, observa-se que o 

exercício da cidadania, em um estado de direito democrático, exige mais do que o exercício do 

direito/dever de voto.  A administração pública democrática tem o dever de buscar o 

entendimento negociado, em que os interessados na decisão são participantes do processo 

decisório (TENORIO, 2016). Uma questão que atravessa o campo jurídico e desponta também 

na área da administração pública, além da ciência política e economia, é o problema da 

legitimidade dos grupos de interesse específicos que clamam para si a interlocução de interesses 

em nome do conjunto completo dos contribuintes de tributos. Em contraponto, observa-se que 

o verdadeiro grupo amplo e geral dos contribuintes de tributos abrange praticamente a 
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totalidade da população, o que resulta em uma grande heterogeneidade de interesses, muitas 

vezes contraditórios e excludentes. Como destaca Shepsle (2016), o que é melhor para o grupo, 

ou inclusive o que uma maioria pensa que é o melhor para o grupo não é óbvio em absoluto. 

Contudo, o discurso de alguns grupos de interesse que dizem representar o grupo dos 

contribuintes como um todo, e são reconhecidos por alguns atores, como a mídia ou o 

Congresso Nacional, como tal, no sentido de que, com uma determinada decisão em seu favor, 

todos os contribuintes ganhariam, muitas vezes deixam subjacente uma estratégia em que um 

grupo reduzido de pessoas se enriquecem às custas da maioria (MOREIRA, 2017). Dessa 

forma, resta problemática a aferição da legitimidade dos interlocutores de grupos de interesse 

que reclamam para si a defesa dos interesses de todos os cidadãos. A questão ganha relevância, 

pois, em julgamentos de RG, grupos de interesse organizados, ainda que não figurem 

expressamente como partes nos processos judiciais a serem julgados, podem se habilitar perante 

o órgão julgador na condição de amicus curiae para defender os interesses do grupo que 

representa, tendo o poder de influenciar decisivamente no julgamento da tese a ser firmada, 

atuando processualmente na fixação de teses de RG pelo STF que impactarão em um grupo 

muito mais amplo de contribuintes. 

Faz-se necessário, portanto, que se dê transparência a esses pleitos que resultam em 

passivos contingentes decorrentes de demandas judiciais preponderantemente de natureza 

tributária. Tais riscos fiscais, com frequência, são invisibilizados, distanciando-se do controle 

social, apesar de possuírem o potencial de impactar de forma relevante as contas públicas, 

provocando desequilíbrio fiscal ao eventualmente conferir benefícios financeiros vultosos a 

parcelas bastante limitada de pessoas, às custas de toda a sociedade brasileira. 

A relevância do estudo, portanto, reside no fato de que, considerando que a sociedade 

cada vez demanda mais a possibilidade de participar dos processos decisórios no seio da 

administração pública, ao gerir com transparência os seus riscos fiscais decorrentes de passivos 

contingentes em matéria tributária, a União deve ter como norte a consolidação de uma 

instituição inclusiva, representativa dos interesses do cidadão-contribuinte no debate público 

das questões tributárias que impactam decisivamente no equilíbrio fiscal brasileiro, e não 

apenas de alguns grupos de interesse específicos que, aproveitando-se de eventual obscuridade 

na explicitação dos riscos fiscais da União e da sua posição privilegiada no processo de 

julgamento de temas tributários de repercussão geral pelo STF, possam atuar em detrimento da 

generalidade dos cidadãos-contribuintes de modo a auferir maiores benefícios fiscais, 

subsidiando-se às custas dos tributos pagos por toda a sociedade.  
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Ademais, a pesquisa tem a relevância de, diante da escassez de estudos acadêmicos, 

especialmente sob a perspectiva brasileira, referentes ao impacto fiscal da intensa judicialização 

das políticas públicas tributárias, destacar a necessidade de que haja uma preocupação com os 

riscos fiscais da União decorrentes de temas tributários submetidos à apreciação do Poder 

Judiciário, devido ao potencialmente alto impacto no equilíbrio fiscal da União e à necessidade 

de uma melhor distribuição da carga tributária.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Neste capítulo, será feita uma revisão da literatura na qual se insere o problema de 

pesquisa, buscando-se levantar os aspectos essenciais sobre assuntos relevantes para a 

compreensão do tema, a saber: riscos fiscais e passivos contingentes, repercussão geral em 

demandas judiciais de natureza tributária e controle social sobre as pautas tributárias. 

 

2.1 Riscos fiscais e passivos contingentes 

 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é instrumento normativo que, conforme o art. 165, § 

2º, da Constituição da República (BRASIL, 1988), compreende as metas e prioridades da 

administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 

subsequente, orienta a elaboração da lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na 

legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento. Inserido nessa norma, o Anexo de Riscos Fiscais integra a LDO e é o instrumento 

através do qual a União expõe as questões que representam incertezas sobre o orçamento, cuja 

concretização pode afetar as contas públicas.  

Essas incertezas se originam de diversas razões. Polackova (2000) descreve que os 

governos vêm enfrentando crescentes riscos fiscais e incertezas devido a alguns fatores, tais 

como os avultantes volumes e volatilidade dos fluxos de capital privado internacional; a 

mudança do papel do Estado, antes na posição de provedor direto de serviços de interesse 

público para a posição de garantidor dos resultados a serem atingidos pelo setor privado em 

prol da coletividade; os vieses que distorcem a racionalidade sobre a qual se baseiam as decisões 

de políticas sob restrições fiscais; e a existência de risco moral nos mercados, dada a percepção 

de que os governos possuem algumas responsabilidades subsidiárias implícitas, gerando 

expectativa que, no caso de falhas, o Estado intervirá para acudir os particulares ou os entes 

subnacionais. Essas questões envolveriam custos fiscais ocultos, com passivos contingentes e 

implícitos que podem resultar em demandas excessivas de financiamento público no médio ou 

longo prazo. 

Ainda conforme Polackova (2000), observa-se que agentes públicos que buscam um 

orçamento equilibrado tendem a favorecer formas extraorçamentárias de apoio estatal que não 

demandam o dispêndio financeiro imediato e que, pelo menos por algum tempo, escondem o 

custo fiscal subjacente, de modo que o ajuste fiscal que se concentre na redução do déficit pode 

desprezar ou elevar os riscos associados a políticas públicas estruturais.   
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Nesse sentido, Polackova (2000) conta que os governos enfrentam passivos fiscais de 

quatro tipos, que decorrem de duas categorias que podem ser combinadas entre si: direto, 

decorrente de obrigações que emergirão, ocorra o que ocorrer; ou contingente, que dependem 

da ocorrência ou não de um evento específico; e explícito, decorrente de obrigações originadas 

da lei ou de contratos; ou implícito, uma obrigação “moral” do governo que reflete as 

expectativas da sociedade ou pressões de grupos de interesse, sendo que alguns riscos nessas 

categorias podem ser aplicados a qualquer país, como o pagamento da dívida soberana, e outros 

podem ser específicos de alguns países, como um seguro para colheita. Contudo, a maioria dos 

governos se concentra prioritariamente nos riscos diretos explícitos, representados pela dívida 

pública e pelo orçamento público, e direto implícito, como as projeções futuras dos sistemas 

previdenciário e de seguridade social, sendo que parte relevante dos riscos fiscais consistem em 

passivos contingentes explícitos e implícitos. Assim, continua Polackova (2000), os governos 

que desejam evitar o perigo de repentina instabilidade fiscal e alcançar objetivos de longo prazo 

devem ter um bom entendimento dos riscos diretos e contingentes e serem capazes de lidar com 

eles apropriadamente. 

Quadro 1 – Exemplificação das obrigações decorrentes de riscos fiscais 

Obrigações Diretas Contingentes 

Explícitas 

Obrigações do Governo 

estabelecidas por lei ou 

contrato. 

Estabelecidas por lei ou em 

contrato, de ocorrência certa, 

previsíveis e baseadas em algum 

fator bem conhecido, tais como: 

• Empréstimos: operações de 

crédito internas ou externas, títulos 

emitidos pela União; 

• Despesas orçamentárias 

constantes da lei orçamentária: 

folha de pagamento, benefícios 

previdenciários, dívida, precatórios 

etc. 

Estabelecidas por lei ou em contrato, 
associadas à ocorrência de algum evento 
particular que pode ou não ocorrer, tais como: 

• Garantias e avais emitidos a favor de entes 
subnacionais e entidades dos setores público 
e privado (por exemplo, bancos privados e 
bancos de desenvolvimento); 

• Garantias guarda-chuva do Estado para 
vários tipos de financiamentos: hipotecas, 
financiamentos estudantis e a pequenos e 
microempresários, garantia de preços 
agrícolas etc.; 

• Garantias de negócios e de taxa de câmbio 
para investimentos privados; 

• Garantias estatais para investimentos 
privados; 

• Políticas estatais de seguro: seguro de 
depósitos, participação em caixas privadas de 
pensão, seguro-inundação, seguro de guerra. 

Implícitas Obrigação moral ou esperada do 

governo devido a expectativas do 

público, do mercado, pressão 

Obrigação moral ou esperada do Governo 

devido a pressões políticas, associada à 
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Obrigações Diretas Contingentes 

Obrigação moral ou 

esperada do Governo, 

decorrente de pressões 

do público, do mercado 

ou de grupos de 

interesse. 

política ou à histórica intervenção 

do Estado na economia, tais como: 

• Cobertura de déficits futuros da 

previdência pública; 

• Serviços futuros de assistência e 

seguridade social, não previstos no 

momento; 

• Gastos futuros com saúde pública, 

não previstos no momento. 

ocorrência de algum evento particular que 

pode ou não ocorrer, tais como: 

• Inadimplência de entes subnacionais e de 

entidades públicas ou privadas quanto a 

dívidas não garantidas e outras obrigações; 

• Assunção de passivos de entidades 

privatizadas; 

• Liquidação de bancos, ao assumir valores 

superiores aos cobertos pela garantia estatal 

ou por seguro; 

• Liquidação de fundos de pensão, fundos de 

seguro desemprego ou fundo de assistência 

social, ao assumir valores superiores aos 

cobertos pela garantia estatal ou por seguro 

(proteção a pequenos investidores); 

• Insuficiência financeira do Banco Central 

em cumprir suas obrigações, como contratos 

de câmbio, defesa da moeda e estabilidade da 

balança de pagamentos; 

• Socorro a prejuízos de fluxos de capital 

privado; 

• Recuperação ambiental, assistência a 

catástrofes (epidemias, enchentes, seca e 

outras situações de calamidade pública), 

financiamento de guerras. 

Fonte: Adaptado de Polackova (2000) 

De forma mais específica, Polackova (2000) define os passivos contingentes explícitos 

como obrigações legais do governo de fazer pagamentos se um evento particular ocorrer, não 

estando associado a nenhum programa orçamentário existente. Dessa forma, Polackova (2000) 

afirma que o comprometimento do governo em aceitar obrigações que dependem de eventos 

futuros corresponde a subsídios ocultos e podem causar distorções imediatas nos mercados e 

resultar em um grande e inesperado dreno nas finanças públicas no futuro, mas entende que, 

apesar da complexidade de se estimar esses riscos quantitativamente, uma análise qualitativa 

dos fatores de risco pode ser suficiente para que o governo possa desenhar políticas que não 

distorçam seriamente os comportamentos dos mercados e faça uma estimativa aproximada do 

seu potencial custo fiscal, e, havendo dificuldades em estimar os riscos envolvidos, deve-se 

optar por formas diretas de provimento dos serviços ou subsídios, evitando-se, em contraponto, 
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a concessão de garantias de resultados a serem alcançados pelo setor privado ou por outros 

entes públicos. Nesse sentido, Shepsle (2016) afirma que as relações de causa e efeito entre as 

ações e os resultados podem estar bem definidas (certeza), ser probabilísticas (risco), ou ser 

conhecidas apenas de forma rudimentar, pelo que atribuir-lhes números de utilidade com uma 

certa arbitrariedade pode ser necessário para a sua avaliação. 

Já os passivos contingentes implícitos, segundo Polackova (2000), não são, 

normalmente, reconhecidos oficialmente, tendo em vista que os governos apenas aceitam essas 

obrigações após a falha do setor público ou do mercado, e como resultado da pressão da 

sociedade, possivelmente de grupos de interesse, ou se o custo de oportunidade de não agir for 

muito alto. Polackova (2000) exemplifica que um histórico de resgates do setor privado pelo 

setor público, a exemplo de pacotes para resgate de bancos, associados a um perfil de 

planejamento central pelo Estado, além de um arcabouço regulatório frágil e uma fraca 

imposição das leis, geram um ambiente em que se espera que o Estado acuda os mercados em 

caso de fracassos ou falhas. Pode-se incluir aí a sucessiva concessão de subsídios fiscais 

incondicionados e parcelamentos tributários extraordinários bastante generosos. 

Polackova (2000) afirma que, ainda que seja impossível aos governos, em uma 

economia de mercado, evitar totalmente os riscos fiscais, é possível controlá-los e reduzi-los ao 

reconhecê-los e considerá-los integralmente no debate sobre as políticas públicas a serem 

adotadas, pois quando os governos têm incentivos e capacidade de refletir os riscos fiscais nas 

escolhas políticas e de levar adiante ajustes fiscais apropriados, os incentivos refletirão no 

quanto os agentes públicos entendem os problemas e as pressões que enfrentam ao lidar com 

esses riscos, que apenas se tornam aparentes quando as instituições que conduzem as análises 

fiscais olham além do orçamento, representado pelas receitas e despesas, e da dívida do 

governo, de modo a incluir os passivos contingentes na análise, uma vez que refletem no custo 

total das políticas públicas, pois significam subsídios  implícitos. Dessa forma, para Polackova 

(2000), a extensão dos incentivos que os governos têm para tornar os riscos fiscais contingentes 

e transparentes está ligada à definição e medição de indicadores fiscais reconhecidos 

internacionalmente, à qualidade da consciência da questão pela sociedade, ao controle externo, 

e às sanções impostas por ocultar dados relevantes que exponham o Estado a excessivo risco 

fiscal. 

Assim, Polackova (2000) enumera quatro caminhos para os governos gerirem os riscos 

fiscais: (a) controlar os riscos fiscais contingentes e diretos, implícitos e explícitos e orientar as 

políticas em direção à boa qualidade do gasto público, em vez do rápido ajuste fiscal; (b) 

reconhecer publicamente os limites das responsabilidades do Estado, de forma a dissuadir a 
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ameaça moral dos mercados; (c) assegurar que os arranjos institucionais para as finanças 

públicas e os padrões para processo orçamentário, contabilidade, planejamento financeiro, 

demonstrativos fiscais e auditoria  tratam tanto dos passivos contingentes quanto dos riscos 

diretos e promovem a prudência fiscal e equidade para todos os programas públicos financiados 

de forma contingente ou direta; e (d) desenvolvem e empregam capacidades institucionais para 

avaliar, regular, controlar e prevenir riscos financeiros em ambos setores público e privado. 

Para Polackova (2000), considerando que programas de governo extraorçamentários, no 

sentido de que seus impactos não foram devidamente considerados no processo orçamentário, 

causam crescente instabilidade fiscal, deve-se ter em mente que uma série  de anos com o 

orçamento equilibrado e dívida pública baixa não necessariamente sugere um histórico de 

prudência fiscal ou mesmo um prognóstico fiscal alvissareiro, pois um estudo da posição fiscal 

de um governo deve examinar as obrigações que o governo assumiu fora do sistema 

estritamente orçamentário, inclusive aquelas que estão implícitas ou que se apresentam sob 

forma contingente ou condicional. Tal questão pode ser observada na história fiscal recente do 

Brasil, que, após anos de uma relativa estabilidade fiscal, passou a enfrentar sucessivos déficits, 

convivendo com uma persistente crise fiscal (AFONSO; ARAÚJO; FAJARDO, 2016). 

Polackova (2000) alerta que os compromissos e promessas do governo fora do processo 

orçamentário dificultam a análise do desempenho fiscal passado e a previsão da evolução 

futura, sendo que os riscos fiscais contingentes apenas emergem depois de um tempo e na forma 

de necessidade de financiamento inesperada, pois é comum que os governos tenham informação 

insuficiente sobre a exposição fiscal de uma forma geral, o que pode resultar na acumulação de 

passivos contingentes que potencialmente demandarão substancial financiamento público 

futuro, que pode vir na forma de aumento do déficit, aumento dos passivos contingentes sem 

reportar nenhum aumento do déficit, corte de gastos previstos, aumento da arrecadação de 

tributos, venda de bens do Estado, calote de algumas obrigações, ou uma combinação dessas 

ações, que prejudicam o desempenho e a credibilidade do governo, comprometem a estabilidade 

política e enfraquecem o desempenho e crescimento da economia de uma forma geral. 

Polackova (2000) afirma ainda que é condição necessária para políticas fiscais prudentes 

que os gestores públicos identifiquem, classifiquem e entendam os riscos fiscais, divulgando-

os de forma consolidada, o que estimula o governo a evitar riscos prováveis em um horizonte 

politicamente significativo, e será ainda mais efetivo se a mídia, a sociedade, os investidores, 

as agências de rating e as instituições multilaterais entenderem de forma mais ampla o 

desempenho fiscal do governo e houver sanções quando o governo expõe o Estado a risco 

excessivo e não o explicita devidamente. Nesse sentido, Polackova (2000) destaca o papel do 
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controle interno e externo para promover a exposição dos riscos fiscais, tornando-os públicos, 

ainda que isso não seja de interesse imediato dos eleitores, pois os riscos identificados devem 

ser considerados na formulação das políticas públicas e a exposição a riscos assumida deve 

equivaler àquela admitida pelo eleitor médio. 

Quanto às preferências do eleitor médio e a importância da democracia para que esses 

interesses venham à tona, Shepsle (2016) expõe que a promesa de um regime autoritario 

representa para o povo uma lotería com recompensa incerta. Por outro lado, a democratização 

outorga mais certeza ao povo, pois normas e instituições são criadas para que se obrigue o 

governo a redistribuir a riqueza. Assim, percebe-se que a incerteza decorre do autoritarismo, 

enquanto democracia redunda em mais segurança e previsibilidade quanto às preferências do 

eleitor médio. Sem embargo, muitas vezes, procedimentos e estruturas sob o domínio de alguns 

grupos de interesse exercem papel mais determinante na definição das políticas públicas que as 

preferências do eleitor médio. 

Polackova (2000) entende que a prevenção dos riscos fiscais depende de uma 

combinação de mecanismos analíticos, incentivos, e de capacidades dos parlamentares, 

servidores públicos, reguladores, supervisores, instituições internacionais e agentes do 

mercado, elencando alguns aspectos relacionados a consistência para induzir um bom 

desempenho fiscal: consistência dos programas e promessas do governo com as prioridades 

estratégicas do Estado; consistência na elegibilidade e gerenciamento de padrões aplicados nos 

programas de governo ao longo do tempo; consistência dos riscos presumidos e reservas 

provisionadas para um programa com as capacidades de gestão de riscos do governo; 

consistência entre a autoridade dos gestores públicos de presumir os passivos contingentes e a 

exigência de accountability. A aferição dessas consistências evitaria que ocorressem ciclos de 

preferências para o eleitor médio, o que poderia resultar em mais incerteza.  

Polackova (2000) expõe que, quanto mais claramente o governo define e sinaliza, de 

modo formal e preciso, suas responsabilidades, mais distintamente se notam as obrigações 

diretas e menores decorrentes dos passivos implícitos; e quanto mais o governo define suas 

responsabilidades de forma crível e previsível, deixando clara a dor que o mercado deverá 

suportar em caso de falhas e nível confiança no resgate pelo governo, menores os problemas de 

riscos morais, especialmente considerando que os governos enfrentam majoritariamente riscos 

endógenos, gerados por falhas no desenho das políticas públicas, em especial políticas 

tributárias que se proponham a ter um caráter distributivo e otimizador da oferta e demanda 

relacionada a bens de interesse público, o que pode gerar distorções no mercado e risco moral 

de que haja uma expectativa de intervenção do Estado. 
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Por fim, para Polackova (2000), quando um grupo de interesse subitamente demanda 

mais apoio do governo do que originalmente foi concedido, os gestores públicos precisam se 

perguntar se estender esse apoio coincide com as prioridades do Estado, bem como a forma que 

essa resposta afetará o comportamento futuro do mercado, pois os danos no longo prazo podem 

superar os benefícios de curto prazo, que, politicamente, podem ser mais atrativos.   

 

2.2 Repercussão geral em demandas judiciais de natureza tributária e controle social 

sobre as pautas tributárias  

 

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, que, como corte constitucional, é a cúpula 

do Poder Judiciário brasileiro, tem assumido um papel de grande protagonismo nas questões 

fiscais (ECHEVERRIA; RIBEIRO, 2018), observando-se que a interpretação das medidas 

autorizadas à União pela LRF e outras normas de caráter fiscal vem sofrendo grande 

intervenção quanto ao seu alcance e sentido por essa corte.  

Observa-se o STF transitando de um período com grande volume de processos, 

filtrando-os com mais rigor aqueles a serem apreciados pelo Tribunal, para uma maior abertura 

para o exercício de outras competências além daquelas encerradas em sua esfera mais restrita, 

intervindo na competência do Congresso Nacional de alocação de recursos orçamentários ou 

mesmo nas atribuições políticas dos demais poderes de formulação de políticas públicas, 

denotando uma intensificação do ativismo judicial. Segundo AMARAL JÚNIOR (2019, p. 

416):  

 

Durante muito tempo, por causa da “crise do Supremo Tribunal Federal” (em face do volume de 

feitos que era uma fração do volume atual), a Corte praticou uma jurisprudência dita “defensiva”, 

criando obstáculos à subida de processos. Mais recentemente, sobretudo dos anos 2000 em diante, 

a Corte mostrou-se aberta a mais e mais competências. Em verdade, hoje, o problema maior não são 

as competências que a Corte tem, mas aquelas que a Corte chama para si, inclusive avançando nas 

esferas de competências de outros Poderes. Surgem, aqui, competências derivadas de nítido ativismo 

judicial. 

 

Nada obstante a intensa exposição midiática do STF, notadamente após a implantação 

da TV Justiça, que transmite as sessões do Plenário ao vivo, é importante destacar que muitas 

decisões são atualmente tomadas de forma mais reservada, através do Plenário Virtual, que é 

um painel eletrônico onde são submetidas as decisões quanto ao reconhecimento da repercussão 

geral de determinado tema, sendo que a decisão efetiva de mérito para fixar as teses de 
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repercussão geral é tomada no Plenário tradicional, em que, não raro, a pauta de julgamento é 

alterada sem maiores explicações (AMARAL JÚNIOR, 2019).  

Nesse sentido, Shepsle (2016) destaca que, em ciência política, a literatura que estuda 

instituições políticas sob o enfoque da escolha racional raramente se atreve a mencionar as 

palavras “tribunal” e “juiz”, creditando-se essa relativa falta de atenção, em parte, ao fato de 

que os tribunais e juízes seriam enigmáticos, bem como que frequentemente ofende aos juízes 

que lhes seja atribuída a mesma categoria de políticos eleitos, preferindo-se que sejam 

considerados uma categoria à parte, de modo que se mantenham distanciados dos “acordos e 

barganhas” dos mercados privados, pois não “comercializam” suas aptidões e serviços. Sem 

embargo, os tribunais exercem as funções de foro de resolução de disputas, coordenadores e 

intérpretes de regras, de modo que o sistema que formam os tribunais e as normas coordena o 

comportamento privado, provendo incentivos e dissuasões para as ações específicas, e, à 

medida que esses incentivos e dissuasões funcionem, haverá menos disputas que resolver, e, 

em consequência, menos resoluções de disputas posteriores aos fatos a que devem se dedicar 

os tribunais e os juízes, contribuindo-se, assim, para a redução da litigiosidade. 

Mostra-se, portanto, oportuno, investigar como o processo decisório nos temas 

tributários de repercussão geral no STF vem afetando os riscos fiscais da União. 

Nesse contexto descrito, observa-se que as teorias da administração pública existentes 

fornecem um arcabouço teórico que ajudam a entender a realidade. Contudo, a compreensão 

mais ampla vem da prática diária, quando o administrador público precisa lançar mão de seu 

conhecimento teórico para resolver os problemas que se lhe apresentam no dia-a-dia da gestão 

pública, abrindo-se espaço para intuições baseadas na experiência. Nem sempre determinada 

teoria oferece a resposta completamente adequada ao desafio que se apresenta, cabendo ao 

gestor elaborar a solução adequada partindo do seu conhecimento teórico, associando-o com a 

sua experiência pessoal (DENHARDT, 2012).  

Por outro lado, nota-se que, com frequência, os gestores públicos se imergem nas 

questões mais corriqueiras e circunstanciais, especialmente quando se fala de orçamento, 

nublando-se a vista para questões mais amplas e de mais longo prazo. Neste sentido, a formação 

dos gestores públicos precisa ser redirecionada de modo a que possam garantir a realização do 

interesse público e que seja recuperada a capacidade de governar (CUNHA, 2006).  

Assim, além de se reconhecer a necessidade de que seja ampliada a visão, de forma 

interdisciplinar, quanto às questões relacionadas aos riscos fiscais decorrentes de temas 

tributários de repercussão geral, que influenciam fortemente na destinação dos recursos 

orçamentários, diante das demandas por participação do cidadão nos processos decisórios da 
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Administração Pública, percebe-se também a necessidade de que haja meios democráticos que 

assegurem o emprego de permanentes, eficientes e suficientes canais de comunicação 

institucionais abertos a todos os cidadãos, para que seja possível expor seus interesses, 

insatisfações, indignações, reivindicações e revoltas às entidades e órgãos da administração 

pública, que lhes devem uma resposta (MOREIRA NETO, 2012).   

Contudo, nem todos os cidadãos ou grupos de cidadãos possuem capacidade ou interesse 

de mobilização para defesa de terminadas causas. Assim, cabe ao Estado dispor de meios de 

captar o interesse público que deve orientar suas ações. Ao passo que as legislaturas e a cúpula 

do Poder Executivo se legitimam pelo voto, as burocracias estatais devem buscar se legitimar 

pela fidelidade republicana, demonstrada no exercício de suas funções e nos resultados que 

produzem, orientados pela consensualidade (MOREIRA NETO, 2012).  

Quanto à gestão das questões fiscais, não descurando da necessidade de indicadores para 

sua mensuração, Melo; Pereira e Souza (2014) alertam quanto ao perigo de se ater estritamente 

a números fixados e descurar-se quanto à efetividade dos controles, o que põe em relevo o papel 

das cortes de contas, como o Tribunal de Contas da União, como órgãos que procuram 

promover a transparência das contas públicas (MELO; PEREIRA; SOUZA, 2014).  

Nesse contexto, verifica-se, conforme Pereira e Fonseca (2009) que, muitas vezes, 

apesar de uma decisão estatal estar tecnicamente bem formulada, há um bloqueio oriundo de 

interesses políticos, sejam estes socialmente legítimos ou estritamente partidários, gerando uma 

polarização entre burocracia e política, entre governo e povo, deteriorando instrumentos de 

colaboração. Nesse diapasão, no âmbito do Poder Legislativo, as decisões são compartilhadas 

por um amplo número de atores, sendo mais fácil obter consenso em questões que afetam pouco 

a vida das pessoas do que em questões relevantes que afetam a sociedade como um todo. Assim, 

quando as expectativas ou demandas não são satisfeitas, as frustrações levam a um menor apoio 

das pessoas ao governo. Por esse motivo, as decisões precisam ser amplamente discutidas, 

negociadas e aceitas, de modo a minimizar riscos de possível perda de legitimidade pelo 

governo, que deve estar disposto a aceitar a participação popular, negociar e incorporar críticas 

ao seu processo de aperfeiçoamento. Nesse cenário, a ação de cidadãos ou grupos de cidadãos 

que detêm variadas quantidades de poder pode pautar ou bloquear as decisões no âmbito da 

administração pública, resultando que o consenso de poucas pessoas pode gerar conflitos com 

os interesses de milhares de pessoas. 

Resulta que, conforme destaca Santos (2007), com o avanço da participação das 

organizações que representam os interesses específicos da sociedade, é necessário o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de instituições capazes de proporcionar aos atores 
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burocráticos condições de exercerem a sua autonomia e de proporcionar as oportunidades, 

reconhecer a legitimidade e delimitar a lógica de suas interações, de modo que não sejam 

ampliadas as disfunções associadas à apropriação dos espaços de participação por facções ou 

grupos de interesse ou de pressão melhor organizados e estruturados, em detrimento do 

conjunto total de cidadãos.  

Ainda conforme Santos (2007), esses desafios ficam patentes em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, onde há considerável inefetividade das estruturas de 

apresentação de demandas por grupos de interesse diante da administração pública, tendo em 

vista que as associações de interesse são frequentemente braços auxiliares de organizações 

partidárias e dependem dos recursos oriundos do governo, ou, como alguns partidos, são 

formadas com o propósito de proteger os interesses políticos de seus líderes, o que impacta em 

sua capacidade de agregar interesses, tais como dificuldades de comunicação, membership 

potencial dispersa e baixos graus de educação e de experiência em atividades políticas, 

resultando em poucas entidades capazes de representar interesses de categorias mais amplas de 

cidadãos, como a categoria dos contribuintes que pleiteiam ver seus interesses representados 

nas políticas públicas fiscais tributárias formuladas e executadas por órgãos como a 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, por exemplo, e de formular propostas que 

atendam aos seus interesses. Dessa forma, as poucas entidades que superam tantas dificuldades 

são, com frequência, oriundas de grupos economicamente poderosos, como industriais, 

banqueiros, representantes do agronegócio e grupos religiosos específicos. Além disso, não 

raro, essa atuação de grupos de interesse é tida frequentemente como contrárias ao interesse 

público mais amplo da sociedade por agentes da administração pública, evidenciando o conflito. 

Essas falhas nas estruturas de representação dos interesses dos cidadãos abre espaço 

para que organizações que defendem interesses de grupos específicos pratiquem o que se 

conhece como rent seeking, que consiste, conforme destaca Monteiro (2007), na ação de grupos 

de interesses tentando obter uma lei ou ato administrativo dela originado por meio da atuação 

direta ou indireta junto aos legisladores e seus agentes, os burocratas, de modo a obter ganhos, 

sejam financeiros, sejam em termos de poder político, em favor do universo de pessoas por eles 

representados.  

No que tange à dinâmica existente no processo de escolhas fiscais, influenciado pelas 

ações de rent seeking, Monteiro (2007) ainda destaca que grupos que já desfrutam de benefícios 

do sistema fiscal mobilizam-se para que seja mantido status quo, garantindo-se a exclusividade 

de seus ganhos, tendo em vista que a majoração tributária está correlacionada, ainda que de 

forma difusa, com as benesses fiscais concedidas a esses grupos política e economicamente 
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fortes. Por outro lado, os grupos onerados pelas escolhas fiscais do Estado podem não ser muito 

efetivos em ações em que pretendem influenciar nos processos decisórios públicos, através da 

mídia, do lobbying e do financiamento de campanhas eleitorais, por exemplo, procurando, 

então, garantir que o ônus fiscal efetivamente suportado seja o menor e mais transitório 

possível. Nesse contexto, muitas dessas ações podem ocorrer muito distantes da capacidade de 

percepção do cidadão-contribuinte médio, especialmente considerando a opacidade da estrutura 

fiscal existente no Brasil.  

No campo judicial não é diferente. Como destaca Moreira (2017), grandes debates do 

Direito Tributário são frequentemente conduzidos por economistas, cientistas políticos e 

especialistas em administração pública, sendo que, nos tribunais, a PGFN, representante 

jurídica da União nesta matéria, muitas vezes se limita às questões jurídico-formais pautadas 

em juízo pelas bancas privadas de advocacia que atuam em favor de atores economicamente 

poderosos. Assim, há a percepção de que há grandes questões do Direito Tributário ainda 

carentes de debate no seio da própria administração pública, das quais se pode elencar, por 

exemplo: como reduzir a litigiosidade e conferir maior grau de segurança aos contribuintes e 

ao fisco? É eficiente ou moralmente justificável a proliferação, em nosso sistema jurídico, de 

tributos vinculados a determinadas finalidades ou fundos? Em que grau é possível se desenhar, 

sem grandes perdas sociais, um sistema tributário mais justo em um país profundamente 

desigual, como é o Brasil, e que, portanto, possui uma reduzida base de contribuintes do 

Imposto de Renda? Nosso federalismo fiscal deve caminhar para uma divisão de competências 

tributárias mais clara ou para um sistema centralizado de instituição e arrecadação de tributos, 

aprofundando a técnica de repasses? Observa-se que raras vezes essas questões são pautadas 

como questões de repercussão geral pelo STF, e, menos ainda, apontadas como riscos fiscais 

da União nos ARFs das LDOs. 

Resulta que o debate e a própria formulação das políticas públicas são desviados para 

as, por Moreira (2007) assim chamadas, pequenas questões de Direito Tributário, em que seu 

exame não é exatamente ilegítimo, mas serve a outro fim, que não o aperfeiçoamento social, 

em que o discurso que seria adequado para tratar das grandes questões acima elencadas é 

capturado para tratar das pequenas questões, dando-lhes a roupagem de que o interesse público 

geral do contribuinte está sendo atendido, quando, na verdade, grupos restritos são os reais 

beneficiários das decisões. Finaliza Moreira (2007) com a conclusão de que: 

 

Desprezamos decisões coletivas (democráticas), nos iludimos acerca da natureza das questões que 

enfrentamos cotidianamente e somos arrogantes acerca do alcance de nosso conhecimento 
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especializado. Talvez, já seja hora de voltarmos a tentar solucionar as grandes questões de Direito 

Tributário, levando em consideração o que outros profissionais têm a nos ensinar. 

 

Não é outra a percepção manifestada por AFONSO; ARAÚJO; FAJARDO (2016), que 

concluem, após discorrer sobre a regressividade do sistema fiscal brasileiro, que justiça fiscal é 

um assunto ignorado, e até evitado, no debate nacional, tanto na esfera política quanto na esfera 

acadêmica, despertando maior interesse no exterior, sendo o Brasil notório por ser um dos 

países mais desiguais do mundo. Sobre o tema do impacto fiscal de decisões judiciais, observa-

se, ainda, uma escassez de estudos empíricos sobre essa temática (AQUINO; PEDERIVA, 

2012; AZEVEDO et al., 2019; ECHEVERRIA; RIBEIRO, 2018), motivo pelo qual procede-se 

a este presente estudo, de modo a contribuir para a discussão sobre como a pauta tributária que 

integra os temas reconhecidos de repercussão geral pelo STF têm influenciado nos riscos fiscais 

da União. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Na primeira etapa da presente pesquisa, debruçou-se de forma exploratória sobre o 

campo representado pelos anexos de riscos fiscais que elencam os passivos contingentes 

decorrentes de demandas judiciais de natureza tributária, em que a representação judicial é feita 

pela PGFN, e que consistem em sua parte mais substancial, em temas tributários de repercussão 

geral no STF. Essas informações integram os textos das leis em que se estabelecem as diretrizes 

para a elaboração dos orçamentos da União. Trata-se, portanto, de um conjunto de 

manifestações oficiais. Sem embargo, observa-se que os anexos de riscos fiscais que constam 

das LDOs são apresentados na forma de texto descritivo em prosa, escapando ao padrão de 

técnica legislativa tradicional em que o texto é organizado em artigos que prescrevem condutas. 

Esses textos, apesar de apresentarem algumas informações quantitativas em seu corpo, não 

trazem esses dados quantitativos de um modo que seja possível tabular de forma padronizada 

em uma análise longitudinal, devido à grande variação conceitual e de forma como as 

informações foram apresentadas ao longo do tempo. 

Assim, optou-se por uma abordagem que partisse da análise exploratória dos textos, que 

permitisse pesquisar como o tratamento dos riscos fiscais representados por passivos 

contingentes decorrentes de ações judiciais, especialmente os temas tributários com repercussão 

geral reconhecida pelo STF, vem sendo realizado nesse período, analisando-se o conteúdo dos 

anexos de riscos fiscais nas LDOs da União desde 2001, quando foi inserida, pela LRF a 

obrigatoriedade da inclusão de um anexo de riscos fiscais na LDO, até a última LDO publicada, 

referente ao ano de 2020. 

Sem embargo, uma análise relativa a riscos fiscais que enverede para uma perspectiva 

mais qualitativa não traz dano ao seu entendimento, segundo Polackova (2000), sendo bastante 

útil para compreender o problema.   

Essa análise de conteúdo longitudinal pretende evidenciar a evolução da abordagem a 

respeito dos riscos fiscais dos temas em repercussão geral no STF pelo ARF ao longo dos anos. 

O estudo toma alguns marcos temporais como pressuposto, como a criação da RG, que ocorreu 

em 2004, passando a ser efetivamente usada pelo STF a partir de 2007, sendo que a exigência 

do ARF na LDO ocorre desde a aprovação da LRF em 2000. Outro marco temporal que se 

mostrou relevante para a compreensão do conteúdo dos textos foi a publicação da Portaria AGU 

n° 40, de 10 de fevereiro de 2015, quer estabeleceu parâmetros para análise de risco das 

demandas judiciais da União. Assim, busca-se trazer à tona as modificações na abordagem da 
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questão no decorrer do tempo, de modo que seja possível identificar mais claramente os atores 

nesse processo e que interesses representam. 

Considerando, conforme expõe Bardin (2009), que a análise de conteúdo constitui um 

“conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos, 

sistemáticos e objectivos (sic) de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”, buscou-se, no percurso 

metodológico, fazer uma leitura prévia dos textos dos ARFs analisados, de modo a apreender 

os sentidos iniciais que emergem dos textos, para, em seguida, passar a uma categorização mais 

apurada em uma leitura sistemática, de modo a que fosse possível extrair inferências que 

permitam verificar o que conduziu ao problema de pesquisa proposto e quais são as suas 

consequências, não dispensando a revisitação da literatura sempre que se verificava uma nova 

categoria emergente no campo. 

Utilizou-se, de forma mais pragmática, roteiro descrito por Vergara (2005), procedendo-

se, dessa forma, a uma revisão do referencial teórico, de modo a identificar categorias que 

possam ser analisadas no campo. No levantamento do corpo de estudo, priorizou-se a adoção 

de métodos não obstrutivos, levando-se em conta informações consistentes nos textos contidos 

nos ARFs das LDOs, em especial aos capítulos dedicados aos passivos contingentes no ARF 

relativos às demandas judiciais contra a União de natureza tributária, inclusive previdenciária. 

A opção por método não obstrutivo se deu igualmente para que fosse possível aferir em que 

medida as informações são ativamente tornadas transparentes pelo ente estatal na forma exigida 

pela lei. 

 Desse modo, a análise de conteúdo dos textos contidos nos ARFs das LDOs de 2001 a 

2020, contextualizados com os eventos que ocorreram quanto à consolidação do instituto da 

repercussão geral ao longo do tempo, foi categorizado considerando uma grade mista produzida 

com base no referencial teórico associada às categorias que emergiram dos textos analisados.  

Portanto, ainda que se parta inicialmente de uma análise documental, esta é um meio 

para organizar o corpo de estudo, tornando possível a análise de conteúdo. É importante 

destacar que, ainda que a pesquisa documental guarda alguns pontos de semelhança com a 

análise de conteúdo (BARDIN, 2009), aquela se utiliza de dados e informações que não 

receberam ainda um tratamento analítico mais crítico, priorizando-se uma catalogação da 

mensagem contida no texto. Já a segunda se utiliza fundamentalmente das contribuições dos 

diversos autores sobre determinado assunto que buscam estabelecer uma base teórica a respeito, 
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elucidando categorias, de modo a permitir uma compreensão da realidade, extraindo-se um 

sentido por vezes oculto. 

Identificadas as questões relevantes na análise de conteúdo e na revisão teórica, 

procede-se a uma reflexão quanto a esses pontos, de modo a permitir uma compreensão mais 

profunda, buscando-se explicitar as contribuições deste trabalho a respeito do problema de 

pesquisa proposto, especialmente no que se refere ao jogo de interesses e agentes que envolve 

a questão da influência de temas tributários de repercussão geral no STF sobre os riscos fiscais 

da União. 

Desse modo entendeu-se pela necessidade dessa etapa exploratória prévia, pois, como 

afirma Shepsle (2016), a política é inerente a todas as interações em grupos e, para analisar 

essas questões, é necessário avaliar aquilo que os indivíduos querem e creem, as ações que lhes 

são factíveis e as regras de interação, ou seja, os mecanismos mediante os quais as ações 

individuais (escolhidas por motivos racionais) se transformam em resultados, sendo muito útil 

conhecer um pouco da história sobre o que aconteceu para que se produzam as circunstâncias 

que nos interessa analisar, história essa frequentemente ilustrativa quando buscamos entender 

o que as pessoas querem, o que creem e o que creem que outros querem e creem. 

Assim, observa-se que o percurso metodológico corresponde ao caminho constituído 

com as seguintes etapas básicas: preanálise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

Em um segundo momento, com as informações que emergiram da exploração, houve o 

tratamento do resultado, de modo a permitir a extração de inferências a respeito do problema 

de pesquisa proposto, através da análise por meio dos métodos da teoria da escolha racional, 

descritos por Shepsle (2016), que consiste em uma metodologia definida pela consideração da 

ação instrumental dirigida a um fim, em que o fim mesmo é determinado por valores 

individuais. 

Segundo Shepsle (2016), a escolha racional procura entender fenômenos políticos como 

interações entre atores políticos ambiciosos que entram em situações de cooperação ou conflito. 

Seu objeto de estudo são as decisões que tomam tais atores quando buscam otimizar seus 

escassos recursos na busca de seus múltiplos objetivos, e se concentra em estudar aquelas 

interações e decisões cujas consequências afetam a toda uma comunidade, mediante um modelo 

matemático que corresponde a uma simplificação estilizada de um fenômeno complexo de 

interesse, cujo objetivo é prover intuições e permitir a formulação de hipóteses acerca de tal 

fenômeno, considerando que os indivíduos possuem preferências coerentes, usam seus recursos 

de maneira ótima e podem revelar suas preferências de forma honesta ou estratégica, ocorrendo 

esta última quando, tendo em vista as sequências de escolhas dos indivíduos, seja possível 
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manipular a decisão final de acordo com a regra de decisão escolhida, pelo que se conclui que 

controlar a pauta de decisões é muito poderoso para se direcionar o resultado final à meta 

pretendida, não só por poder formular a ordem do dia, mas também pelo poder de bloquear 

decisões que lhes possam ser desfavoráveis. 

Shepsle (2016) explica que o pensamento estratégico ou a previsão racional são termos 

gerais para este tipo de cálculo e envolvem uma lógica que usa uma estrutura sequencial para a 

tomada de decisões que implica olhar adiante, mas raciocinando para trás, método este 

denominado de indução para trás. Assim, ao se utilizar a estrutura de árvore do jogo com o 

método de indução para trás, podemos antever com certa precisão como se comportariam os 

atores estratégicos, pois cada um dos atores levará em conta o que precedeu a sua decisão, de 

forma a prever que ocorrerá depois que haja adotado sua decisão, denominando-se o resultado 

final deste exercício como resultado estratégico ou resultado sofisticado. Assim, uma pessoa 

não avalia apenas as opções que aparecem imediatamente à sua frente, mas leva em conta o fato 

de que a decisão que tem diante de si é parte de uma sequência, havendo, na verdade, um 

processo de decisões em curso, e o comportamento estratégico exige que veja além de seu nariz, 

pois as consequências de sua decisão imediata não cessam imediatamente, tendo em vista que 

afetarão as decisões seguintes no longo prazo, motivo pelo qual não deveria decidir de maneira 

míope. Dessa forma, o comportamento estratégico pode exigir que os indivíduos adotem 

decisões que podem não parecer ideais sob alguns pontos, mas com o propósito de assegurar 

resultados superiores ao final do caminho. Portanto, um indivíduo sofisticado é alguém que 

pode tergiversar suas preferências reais e, quando o faze, diz-se que manipula o procedimento 

de decisão social. 

Um modelo importante utilizado nas análises desse gênero é o que descreve o dilema 

do prisioneiro, que, conforme expõe Shepsle (2016), foi um dos primeiros jogos postos à prova 

por cientistas sociais em experimentos de laboratório, e, devido às amplas aplicações do jogo, 

foi considerado uma prova importante para a teoria do comportamento em equilíbrio, 

considerando que o equilíbrio no dilema do prisioneiro típico jogado em apenas uma ocasião é 

que nenhum dos jogadores coopere, o que resulta em uma pior situação que o caso em que 

ambos encontrem uma forma de cooperar. Isto porque, segue Shepsle (2016), não é trivial 

identificar um motivo para cooperação em um jogo do dilema do prisioneiro que não vai se 

repetir, havendo vários fatores pessoais, culturais e contextuais, que influem; mas o pensamento 

sistemático em torno da cooperação se concentrou cada vez mais nos valores sociais distintivos 

que o dilema do prisioneiro combina de forma requintada: o altruísmo e a confiança. 
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Dessa forma, considerando que a teoria da escolha racional como método utiliza-se de 

modelos, a exemplo do dilema do prisioneiro, Shepsle (2016) conceitua modelos como 

estilizações que servem à intenção de se assemelhar de maneira muito rudimentar a uma 

situação real de interesse, constituindo versões expressamente simplificadas da realidade, pois 

os acontecimentos do mundo real são conjuntos complexos de características, frequentemente 

muito complicados para se compreender de forma direta, de modo que dependemos de um 

modelo estilizado que nos proporcione intuições e um norte para dar forma à análise dos 

acontecimentos. Assim, o modelo começa simples, mas, progressivamente, passa a retratar 

parte da complexidade dos grupos reais e das decisões que enfrentam, e ao longo do caminho, 

nosso entendimento quanto à maneira como funciona o mundo real se torna cada vez mais 

sofisticado.  

Shepsle (2016) destaca que uma teoria é o aperfeiçoamento de um modelo, no sentido 

de que as características que sejam vagas e abstratas no modelo se tornarão mais concretas e 

específicas na teoria. Assim, uma teoria é uma elaboração especializada de um modelo 

destinado à aplicação específica. 

Dessa forma, Shepsle (2016) explica que a teoria da escolha racional busca predizer o 

comportamento do indivíduo identificado como maximizador pelo fato de que busca conseguir 

o resultado preferido dentre as opções disponíveis, considerando que, eventualmente, o 

indivíduo não pode escolher os resultados diretamente, mas escolhe um instrumento que influa 

no resultado, e, assim, a incerteza move os indivíduos a buscar escolha mais favorável. Nesse 

método, as perguntas são do tipo “por quê?” e levam a refletir para chegar às respostas.  

Nesse sentido, Shepsle (2016) destaca que não se pode desconsiderar que a análise deve 

começar de alguma forma, e os “palpites educados” e as intuições daqueles que estão próximos 

ao problema podem ser um ponto de partida útil, sendo um fato inescapável que os analistas, 

frequentemente, precisam fazer suposições em relação às motivações do indivíduo, e, como 

complemento desse mundo interno, existe um meio ambiente externo, no qual se encontram as 

pessoas e está cheio de incerteza sobre como funcionam as coisas, sobre as preferências dos 

demais e sobre a informação e o controle com que exercem sobre os demais, e sobre os 

acontecimentos aleatórios que podem se efetivar. 

Como vantagens do método, Shepsle (2016) elenca que é possível compreender porque 

certos grupos têm dificuldades para cooperar ou adotar decisões; porque as pessoas se queixam 

dos problemas, mas não fazem nada para resolvê-los; porque os candidatos e os líderes políticos 

cometem algumas das loucuras que fazem, e começa-se a apreciar porque alguns problemas 

podem ser resolvidos e outros, não; ou seja, através desse método é possível fazer análise 
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política, entendida como relação entre indivíduos que interagem, manobram, dissimulam, 

seguem estratégias, cooperam e muito mais, ao passo que buscam alcançar suas metas, 

quaisquer que sejam, dentro da vida em grupo.  

Shepsle (2016) parte ainda do pressuposto de que, ainda que não possamos negar a forte 

influência das necessidades materiais e econômicas nas preferências do indivíduo, as demais 

fontes de preferências importantes incluem os valores religiosos, os preceitos morais, as 

inclinações ideológicas, os impulsos altruístas e um compromisso com sua família, seu clã, sua 

tribo, seu grupo étnico ou qualquer outro tipo de comunidade, considerando-se que as pessoas 

que agem de acordo com suas preferências, fazem-no por interesses próprios. Assim, os 

indivíduos têm preferências específicas, mas também contam com um repertório ou uma 

carteira de comportamentos delimitados, só podendo fazer um número limitado de coisas em 

busca do que querem. As intuições que um indivíduo tem a respeito da efetividade de um 

comportamento direcionado a obter o que quer denominam-se crenças, que podem mudar à 

medida que o indivíduo adquire experiência em seu meio ambiente externo, e constituem a 

forma como se relacionam os meios aos resultados, de modo que agir de acordo com nossas 

preferências e crenças é o que se denomina racionalidade instrumental, sendo por vezes 

necessário, quando as crenças são mais complexas e o princípio do comportamento racional 

requer uma explicação mais ampla, atribuir a cada resultado um valor numérico, denominado 

número de utilidade, que corresponde à soma das utilidades de todos os resultados que podem 

provir de determinada escolha, ponderada pela probabilidade de que se apresente cada 

resultado, podendo-se comparar a utilidade de cada opção, de modo que a racionalidade requer 

que, quem decida, escolha a ação que leva à utilidade esperada a sua situação ótima. Nesse 

caso, observa-se que muitas pessoas têm alguma intuição sobre as probabilidades que podem 

associar com diversas ações, as quais, com algum esforço, podem dar certa precisão quantitativa 

a suas crenças, pelo que também se pode tratar como se seu comportamento cumprisse o 

princípio de utilidade esperada. 

Outro conceito importante trazido por Shepsle (2016) é o da condição de pico único, 

que descreve as preferências dos membros de um grupo como alternativas que podem ser 

representadas como pontos de uma linha, e cada uma das funções de utilidade que representam 

as preferências por tais alternativas têm um máximo em algum ponto da linha e decresce de 

ambos os lados desse máximo. Com base nesse conceito, expõe-se o teorema do leitor médio 

de Black, que informa que, se os membros de um grupo têm preferências de pico único, então 

o ponto ideal do eleitor médio só pode ser superado por um conjunto vazio, ou seja, em um 

sistema de escolha por maioria, prevalecerá o ponto de preferência do eleitor médio. 
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É importante ressaltar, contudo, como limitação do método, como destaca Shepsle 

(2016), que não buscamos a descrição densa dos fenômenos, mas, sim, a descoberta de 

princípios teóricos gerais, considerando, ademais, que as preferências são retratadas em uma 

dada situação, e, para os propósitos da análise, iremos supor que não mudam muito no curto 

prazo, tomando-se as pessoas como as encontramos, tendo em vista que o enfoque da escolha 

racional é uma forma de individualismo metodológico, pois se considera que o indivíduo é a 

unidade básica da análise. 

Outra limitação que Shepsle (2016) elenca é que, quanto às relações entre as 

preferências, considera-se que são completas ou transitivas (ou ambas coisas), isto é, que as 

preferências de um indivíduo podem todas ser ordenadas de modo que não formem ciclos, 

sendo que podem eventualmente estar ausentes uma ou as duas características quando passamos 

a análise do indivíduo para o grupo, resultando que, quando é pouco o que está em jogo, a 

incerteza é grande e cada uma das decisões têm poucas consequências para quem decide, então 

é provável que as inconsistências sejam frequentes, que o comportamento seja mais aleatório 

que racional e mais arbitrário que baseado em princípios; mas quando a escolha importa ao 

tomador de decisões, representando-lhe uma grande utilidade, é provável que se esforce para 

ser mais coerente. Alerta-se, ainda, que esses requisitos de ordenação das preferências excluem 

apenas a forma mais extrema de ditador: aquele que impõe a sua vontade contra uma oposição 

unânime, não excluindo formas mais suaves de desigualdade social e política, como as 

oligarquias, as elites no poder, as comissões exclusivas etc, como preconiza o Teorema de 

Arrow, do qual decorre que não existe nenhum mecanismo para expressar as preferências de 

indivíduos racionais em uma preferência coerente de grupo que satisfaça simultaneamente a 

essas condições, resultando que, na vida social, existe uma disjuntiva entre a racionalidade 

social e a concentração do poder. 

Outro modelo importante que se deve ter em mente na análise, conforme método 

descrito por Shepsle (2016), é o Teorema de Gibbard-Satterthwaite, que pode assim ser 

descrito: suponha que há um grupo de pelo menos três indivíduos e um conjunto de pelo menos 

três alternativas; suponha também que qualquer membro do grupo pode ter, como suas 

verdadeiras preferências, qualquer ordem de preferências dentre as alternativas disponíveis 

(domínio universal). Então, em qualquer procedimento de decisão social não ditatorial, o 

processo decisão que transforma as preferências expressadas em um resultado é manipulável, 

dada certa distribuição de preferências. 

Nesse sentido, Shepsle (2016) destaca que as organizações sociais em que se dispersa o 

poder têm perspectivas menos promissoras para adotar decisões coerentes, e, ainda que essas 
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organizações possam parecer mais justas e democráticas ao cidadão comum, também é mais 

provável que tenham grandes dificuldades ao ordenar suas alternativas de forma consistente, 

motivo pelo qual, na análise, parte-se do pressuposto de que os indivíduos são racionais, mas 

um grupo não é, pois não pode ter preferências ordenadas transitivamente. Sem embargo, 

Shepsle (2016) destaca que, em toda sociedade numerosa, é impossível pensar apenas em 

termos de indivíduos, sendo necessário pensar na questão do ponto de vista dos grupos que se 

interessam por ela e em um conflito do ponto de vista dos grupos que se alinham a um ou outro 

lado das posições disponíveis. 

Shepsle (2016)  afirma que, em um sistema político plural, esses grupos são conhecidos 

como lobistas, grupos de interesses ou grupos de pressão, que podem ser agregados em níveis 

mais altos por federações, confederações e sindicatos, tanto de trabalhadores, como patronais, 

passando pelas associações agropecuárias, industriais e profissionais, por exemplo. Nesse 

diapasão, faz sentido perguntar-se quem esses grupos representam. Shepsle (2016) informa que 

os pluralistas creem que os grupos se formam de maneira natural a partir de interesses comuns, 

contudo, se isso fosse verdade, os grupos se formariam praticamente na mesma proporção dos 

interesses das pessoas que integram a sociedade e encontraríamos um número elevado de 

organizações relacionadas a interesses comuns a um maior número de pessoas, mas as provas 

dessa hipótese pluralista são muito fracas. 

Assim, segue Shepsle (2016), precisamos especificar a relação entre as decisões de 

contribuir ou não contribuir dos indivíduos e o resultado final, que os economistas chamam de 

função de produção, pois é possível que um grupo fique preso em uma “armadilha de equilíbrio” 

em que ninguém contribua, mesmo quando todos se beneficiariam mais se todos contribuíssem, 

de modo que a falta de cooperação gera mais falta de cooperação. Resulta que a cooperação é 

especialmente difícil de obter dos membros de um grupo quando fica evidente que não é 

essencial a contribuição individual, o que é mais visível quando o número de possíveis 

contribuintes para o grupo aumenta bastante e o benefício de utilidade diminui, de modo que 

existe um certo número de fatores de reforço que incentivam os indivíduos a  considerarem a 

contribuição como uma ação razoável nessas circunstâncias e acreditarem que todos os demais 

a considerarão, também, como ação razoável.  

Essa intuição também pode ser expressa, conforme Shepsle (2016), pelo seguinte 

raciocínio: se o número de possíveis contribuintes se mantem fixo, as probabilidades de que 

haja uma contribuição suficiente decrescem à medida que o número de pessoas que contribuam 

necessário para o alcance da meta diminui, o que não é uma conclusão óbvia, pois pareceria 

que, à medida que o número de pessoas que contribuam necessário para o alcance da meta 
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diminuísse, seria mais fácil assegurar a meta do grupo. Nada obstante, como alerta, Shepsle 

(2016) sugere que, no caso de um número de pessoas que contribuam necessário para o alcance 

da meta muito reduzido, pode haver um aumento das probabilidades de êxito do grupo, pois, 

não raro, há aqueles “dignos de confiança” que contribuem por razões não estratégicas. Essas 

tendências generais são mais evidentes à medida que o número de possíveis contribuintes, o 

custo ou a diferença entre o benefício esperado e o custo aumentam, mantendo fixo o número 

de pessoas que contribuam necessário para o alcance da meta. Também se percebe que, à 

medida que a diferença entre o benefício esperado e o custo aumenta, mantendo-se fixo todas 

as demais variáveis, aumenta a importância da meta do grupo, e, nessas circunstâncias, as 

pessoas estão dispostas a correr riscos maiores. Outra importante constatação é de que, dado 

qualquer número de possíveis contribuintes do grupo, e um número de pessoas que contribuam 

necessário para o alcance da meta decisivo, as perspectivas de que o grupo obtenha suficientes 

contribuintes aumenta à medida que a diferença entre o benefício esperado e o custo aumenta 

no sentido de reduzir os custos e ampliar o benefício. 

A situação se torna ainda mais complexa quando se considera que as preferências dos 

indivíduos e, consequentemente, dos grupos, podem ter várias dimensões. Nesses casos, 

Shepsle (2016) descreve a aplicabilidade do teorema do caos de McKelvey, em que, nos marcos 

espaciais multidimensionais, com exceção do caso de uma distribuição rara de pontos ideais 

que dificilmente ocorre de forma natural, não haverá um ponto em que a regra da  maioria possa 

convergir, surgindo em seu lugar o caos, pois qualquer resultado poderá ocorrer, e quem quer 

que controle a pauta poderá determinar o resultado final. Assim, uma vez que o tema a ser 

decidido pelo grupo tenha dimensões múltiplas, a incerteza quanto ao resultado aumenta e, em 

um regime com a regra da maioria pura, os resultados do teorema do caos, de McKelvey, 

ocupam um lugar preponderante, do que se extrai que os arranjos institucionais ou os métodos 

políticos para as negociações são profundamente importantes para os resultados que surgem do 

processo político, de modo que quem controla a pauta vence a disputa quando a ordens de 

preferência são muito diferentes entre os membros do grupo, como ocorre em ambientes com 

preferências bastante polarizadas, inviabilizando coalizões. Isto porque, a partir de qualquer 

ponto inicial, há uma sequência de votações mediante as quais uma maioria deslocará o 

resultado a qualquer ponto final, que provavelmente será o ponto ideal do formulador da pauta.  

O fato da relevância da chance de manipular a decisão do grupo por quem detenha o 

controle da formulação da a pauta pode ser explicado no exemplo que Shepsle (2016) traz, no 

caso de uma legislatura de três membros em que os pontos ideais dos três legisladores são x1, 

x2 e x3 e o ponto s corresponde ao status quo anterior. Se o legislador 3 fosse o formulador da 
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pauta, podendo fazer propostas e ordená-las na sequência de votações, então, com um número 

reduzido de passos, ele poderia produzir o resultado x3, correspondente ao seu próprio ponto 

ideal, levando o processo legislativo a um resultado final situado na sua política ideal. Esse 

poder é conhecido como “gatekeeping”, em que seu detentor sequestra a pauta.  

Outra conclusão importante que Shepsle (2016) extrai do modelo da regra da maioria 

pura é que não possui um viés conservador que atribua um peso excessivo às decisões 

anteriores, o que resulta na fragilidade dos precedentes judiciais quando novamente se abre a 

oportunidade de que o tribunal decida sobre o mesmo tema na ocasião do julgamento do mérito 

da repercussão geral, ou há uma mudança completa da composição da Corte, por exemplo, e a 

jurisprudência provavelmente mudará se estiver consolidada em um ponto distante da 

preferência média dos atuais membros do tribunal, pois o passado, refletido no status quo, 

influirá no caminho, restringindo que propostas podem ser as vencedoras em diferentes etapas 

do processo, mas não afetará o resultado final. 

Por fim, Shepsle (2016) se pergunta de onde vem a ordem do dia que resulta na pauta e 

porque o processo de escolha é ajustado de uma forma específica, que torna possível formular-

se o desenho estratégico “grande”, o que foi denominado por William Riker como herestética, 

que seria a arte de se estruturar situações, e se origina da junção de elementos dos termos gregos 

apropriados para “selecionar” e “eleger”. Assim, continua Shepsle (2016), outorgar a um grupo 

privilegiado o controle sobre a ordem do dia, que vem com a faculdade de tutelar a pauta, gera 

consequências, como a faculdade deste grupo de bloquear decisões que dependam de um 

consenso, devido ao fato de que o grupo que controle a pauta arrastará o processo na direção 

que lhe favoreça, inclusive bloqueando-a, pois não estará disposto a eventuais mudanças que 

alterem o status quo. 
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4. RESULTADOS  

 

Antes de tudo, parece didático transcrever trecho do anexo de riscos fiscais da LDO de 

2019 que discorre conceitualmente a respeito do que seriam os passivos contingentes:  

 

“As contingências passivas referem-se a possíveis novas obrigações cuja confirmação depende da 

ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, ou que a probabilidade de ocorrência e magnitude 

dependem de condições exógenas imprevisíveis. São também consideradas contingentes as 

obrigações que surgem de eventos passados, mas que ainda não são reconhecidas por ser improvável 

a necessidade de liquidação ou porque o valor ainda não pode ser mensurado com suficiente 

segurança. Há passivos contingentes que não são mensuráveis com suficiente segurança em razão 

de ainda não terem sido apurados, auditados ou periciados, por restarem dúvidas sobre sua 

exigibilidade total ou parcial, ou por envolverem análises e decisões que não se pode prever, como 

é o caso das demandas judiciais. Nestes casos, são incluídas no presente Anexo as demais 

informações disponíveis sobre o risco, como tema em discussão, objeto da ação, natureza da ação 

ou passivo e instância judicial, conforme recomenda a norma internacional de contabilidade. Ainda 

em relação às demandas judiciais, até o ano de 2014, a avaliação dos passivos contingentes da União 

tomava por base parâmetros internos das Procuradorias. A partir de 2015, foram considerados os 

parâmetros definidos na Portaria AGU Nº 40, de 10 de fevereiro de 2015, que estabeleceu critérios 

e procedimentos a serem adotados pela Advocacia-Geral da União na prestação de informações 

sobre ações judiciais ajuizadas contra a União, suas autarquias ou fundações públicas, que possam 

representar riscos fiscais. O mencionado normativo prevê que sejam informadas as ações ou grupos 

de ações semelhantes com impacto financeiro estimado em, no mínimo, R$ 1 bilhão. Além disso, 

define critérios para classificação dos processos quanto à probabilidade de perda (risco provável, 

possível ou remoto), levando em consideração especialmente a fase processual das ações. Este anexo 

compreende processos com probabilidade de perda considerada possível, tendo em vista que, de 

acordo com o Tribunal de Contas da União (ofício nº 171/2014-TCU/SEMAG), processos com risco 

considerado como provável deverão ser provisionados pela STN. Com a edição da Portaria AGU nº 

40/2015, alcançou-se maior harmonia nas informações prestadas pelos órgãos de direção superior 

da Advocacia-Geral da União, esclarecendo-se que a Procuradoria-Geral do Banco Central 

continuará a utilizar critérios próprios” (BRASIL, 2018). 

 

Tendo essas considerações em vista, conforme relatado na seção que descreve o 

percurso metodológico, procedeu-se inicialmente à categorização das informações contidas nos 

anexos de riscos fiscais das LDOs vigentes de 2001 a 2020, o que tornou possível apreender 

com maior clareza a forma com que categorias como riscos fiscais, riscos de orçamento, riscos 

de dívida, dívida pública federal, passivos contingentes, demandas judiciais contra a União, 

demandas judiciais de natureza tributária e repercussão geral, manifestam-se no mundo dos 
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fatos, tornando possível que, em seguida, fosse possível intuir com mais precisão como os 

interesses subjacentes à forma como essas categorias se manifestam se relacionam por meio da 

disputa entre os atores que representam os interesses envolvidos nos processos de julgamento 

de temas tributários de repercussão geral no STF, e como isso influencia nos riscos fiscais da 

União. 

Nesse sentido, constatou-se que, nos primeiros anos (LDO 2001, publicada em 2000, 

até a LDO 2006, publicada em 2005), há uma consciência de que as decisões judiciais impactam 

nas contas públicas, contudo o processo de identificação e mensuração dos riscos decorrentes 

de passivos contingentes relacionados a demandas judiciais tributárias ainda era muito 

incipiente e conceitos eram bastante nebulosos, raramente havendo explicitação da 

quantificação monetária dos riscos indicados, destacando-se a dificuldade na sua mensuração, 

sendo bastante errática, tanto a indicação dos valores do impacto financeiro estimado caso os 

riscos se concretizassem, como os próprios conceitos adotados relacionados às categorias acima 

elencadas. É possível perceber que a introdução da obrigatoriedade do anexo de riscos fiscais 

nas LDOs pela LRF foi o principal mote para as análises realizadas, mas que ainda era 

necessário construir as competências burocráticas analíticas para que fosse possível avaliar os 

riscos fiscais com maior precisão e transparência.  

Somente a partir da LDO 2007, publicada em 2006, é possível observar uma 

considerável alteração na estrutura do ARF, aumentando-se bastante o volume do texto, e, 

consequentemente, das informações expostas, dividindo-se o texto em capítulos estruturados. 

Reforça-se a preocupação em definir mais precisamente os conceitos tratados no texto e os 

temas relacionados a demandas judiciais de natureza tributária apresentam uma maior 

sistematização na indicação, contudo não há indicação de valores para todos os temas 

identificados. A partir deste ano, passa sempre a constar um capítulo específico para as 

demandas judiciais em matéria tributária, em que a União é representada pela PGFN. Vale 

ressaltar que foi precisamente nesse mesmo período que o STF passou a afetar temas à 

repercussão geral, embora o instituto já houvesse sido criado desde 2004, com a Emenda 

Constitucional nº 45/2004. 

Nos anos seguintes, o detalhamento das informações aumenta bastante e os conceitos 

são cada vez mais refinados, tornando cada vez mais claro como os passivos contingentes 

decorrentes de demandas judiciais de natureza tributária representam um risco de dívida e 

afetam a relação dívida/PIB, considerada o indicador mais importante de solvência do setor 

público e amplamente usada para definição da política fiscal. Também se nota um esforço maior 

na indicação de valores para todos os temas identificados, o que leva a um aparente crescimento 
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no valor representado pelos passivos contingentes decorrentes de demandas judiciais 

decorrentes de temas tributários. Passa-se indicar, ainda que não com regularidade, o número 

dos recursos-paradigmas que correspondem aos temas afetados à repercussão geral no STF, o 

que indica um esforço por maior transparência. Também se percebe um esforço para a maior 

padronização das informações, indicando-se expressamente a utilização de normas 

internacionais de contabilidade para descrever os riscos fiscais como um todo. 

Na LDO 2016, publicada em 2015, é possível novamente identificar uma nova ruptura 

com o padrão anterior, passando-se a apontar expressamente o critério de filtro de indicação 

das demandas que, individualmente ou em conjunto, agrupadas por temas, possuam o valor 

elevado, de modo a causar impacto relevante no equilíbrio das contas públicas, como resultado 

das mudanças promovidas sob égide da Portaria AGU nº 40, de 10 de fevereiro 2015 

(ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 2018), que estabeleceu os parâmetros para avaliação dos 

riscos fiscais das demandas judiciais em que a União é parte, de modo a promover maior 

uniformização das informações, aumentando-se a significância dos riscos decorrentes de 

demandas judiciais de natureza tributária no panorama geral. Mas percebe-se que esse aumento 

da significância não necessariamente foi resultado de um efetivo aumento dos riscos fiscais aos 

quais a União estava exposta, podendo ser resultado apenas da alteração de critérios de 

avaliação que conduziram a uma maior exposição dos passivos contingentes que antes estavam 

implícitos. 

No ano seguinte, na LDO 2017, publicada em 2016, avança-se ainda mais no 

refinamento dos conceitos, além de apenas listar os riscos, havendo também a inclusão expressa 

de um capítulo específico sobre gestão de risco, em que se fala sobre do impacto do caráter 

anual imposto pela legislação orçamentária em vigor ao gerenciamento de risco, que também 

implica em que relevantes riscos previstos em um horizonte temporal mais longo não sejam 

adequadamente geridos, mesmo quando eivados de razoável grau de previsibilidade. Expõe 

expressamente que esse aspecto torna as peças orçamentárias instrumentos deficitários quando 

do planejamento fiscal de médio prazo. Por exemplo, um evento de risco que tem sua 

materialização condicionada a fatores alheios ao controle do governo, como decisões judiciais, 

mas cuja ocorrência tem certo grau de previsibilidade em um horizonte mais longo, e que seria 

mais bem gerido em cenário de médio prazo. Aponta que o contínuo aperfeiçoamento da gestão 

de riscos no âmbito do governo federal com o foco em ações de médio e longo prazos pode 

viabilizar a adoção sustentável de políticas anticíclicas, na medida em que confere transparência 

e legitimidade a tais políticas. 
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Ainda sobre gestão de risco, expressa-se no texto dos anexos que foi dada especial 

atenção para que o documento também fosse utilizado como instrumento no planejamento fiscal 

e que se buscou a convergência com padrões internacionais de divulgação de riscos fiscais, de 

modo que alguns itens foram sendo realocados em seções com as quais guardam maior 

afinidade, para tornar a classificação proposta dos riscos fiscais mais transparente. Fala-se que 

é relevante apontar que o contínuo aperfeiçoamento da gestão de riscos no âmbito do Governo 

Federal com o foco em ações de médio e longo prazos pode viabilizar a adoção sustentável de 

políticas anticíclicas, na medida em que confere transparência e legitimidade a tais políticas e 

que, especialmente desde 2017, foi dada especial atenção para que o documento também seja 

utilizado como instrumento no planejamento fiscal e buscou-se a convergência com padrões 

internacionais de divulgação de riscos fiscais. Nesse sentido, alguns itens foram realocados em 

seções com as quais guardam maior afinidade, de modo a tornar a classificação proposta dos 

riscos fiscais mais transparente. 

No avançar dos anos, é possível observar uma intensificação do uso de uma linguagem 

econômica mais técnica, explicitando o cálculo econométrico envolvido na quantificação dos 

riscos fiscais, especialmente aqueles relacionados aos riscos de orçamento, em que as questões 

macroeconômicas exercem maior preponderância, mas o avanço quanto aos passivos 

contingentes decorrentes de demandas judiciais de natureza tributária, que representam riscos 

de dívida foi um pouco mais lento, em razão da maior dificuldade em estabelecer modelos que 

predigam com maior precisão o comportamento das cortes superiores ao decidir as referidas 

demandas. 

Por fim, na LDO 2020, publicada em 2019, é possível observar novamente sensíveis 

mudanças na estruturação do ARF, aumentando-se bastante o volume das informações, com a 

alteração da divisão do texto em capítulos estruturados, melhor sistematizando as informações, 

incluindo-se, logo na abertura do documento, um sumário executivo, em que se afirma que: 

 

 “o risco fiscal dos passivos contingentes relativos a demandas judiciais classificadas com 

probabilidade de perda possível apresentou expressiva elevação no último ano, alcançando, em 

dezembro de 2018, o estoque de potencial impacto de R$ 1.528 bilhões, representando uma elevação 

de 27,9% em relação ao número publicado no PLDO/2019. Esse montante corresponde 113% da 

despesa primária total realizada em 2018, ao passo que esse mesmo indicador registrado em 2017, 

2016 e 2015 era respectivamente 93,4%, 70,8% e 48,5%. O incremento observado se deve 

principalmente à elevação no montante das demandas judiciais de natureza tributária”.  
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É a primeira vez que se apresentam os dados consolidados e comparativos com os anos 

anteriores e com a despesa primária total, o que denota uma preocupação ainda maior com a 

transparência ativa. Também se fala das despesas com o pagamento de condenações em ações 

judiciais, afirmando-se que: 

 

“no ano de 2018, os valores pagos decorrentes de demandas judiciais contra a União alcançaram o 

montante de R$ 35,18 bilhões, correspondentes 2,8% da despesa primária total. Nos anos de 2017, 

2016 e 2015 essa proporção era respectivamente de 2,6%, 2,6% e 2,2%”.  

 

Percebe-se, portanto, um impacto fiscal crescente com a efetivação dos riscos 

decorrentes de demandas judiciais contra a União. 

Na tabela apresentada no sumário executivo do ARF da LDO 2020, há a estimativa de 

que as demandas judiciais, cujo valor mais representativo está nas demandas judiciais de 

natureza tributária, corresponderam a um potencial impacto na despesa primária que alcançava 

43,3% do volume total de riscos fiscais identificados no ano de 2018. Afirma-se que tramitam 

atualmente perante o Supremo Tribunal Federal cerca de 163 temas tributários com repercussão 

geral reconhecida e que podem resultar em algum risco fiscal ao orçamento da União e que os 

parâmetros para avaliação dos riscos decorrentes dos temas indicados foram atualizados de 

acordo com a Portaria AGU nº 40/2015. A indicação dos temas com seus respectivos 

paradigmas e valores são também sistematizadas em uma tabela, de modo a tornar a informação 

mais clara e transparente. Pela primeira vez, há um capítulo específico para a avaliação de riscos 

fiscais específicos das demandas judiciais, consolidando dados desde 2012. Fala-se que “o 

comportamento crescente dos valores apresentados nesta e nas últimas edições do Anexo de 

Riscos Fiscais revelam a necessidade de uma especial atenção ao tema. A dificuldade de 

previsão de concretização dessas perdas pode ser ilustrada pela comparação entre a evolução 

do valor do estoque estimado das causas de perda possível com a evolução do valor 

efetivamente executado pela União com despesas oriundas de ações judiciais”.  

Assim, em vista das informações acima que proporcionaram uma análise longitudinal 

de como o conteúdo dos ARFs foram se transformando ao longo do tempo, procedeu-se também 

a uma consolidação das informações sobre os temas tributários indicados como passivos 

contingentes correspondentes a demandas judiciais de natureza tributária, considerando-se 

sempre as informações exatamente quanto à forma e conteúdo em que foram apresentadas nos 

ARFs, não se realizando cotejo com outros documentos fiscais, mesmo que houvesse 

inconsistência dos dados, conceitos e enquadramento referentes aos mesmos temas de um ano 
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para outro, ressaltando-se que se procurou enquadrar as informações em categorias que 

integram um modelo, havendo aqui, portanto, uma simplificação para que, ainda que as 

informações se apresentassem de modo difuso e inconsistente nos ARFs, fosse possível 

sintetizar para se ter uma visualização geral de forma longitudinal das características dos temas 

tributários de repercussão geral no STF que geraram riscos fiscais para a União nos anos 

analisados: 

Tabela 1 – Categorização dos temas tributários elencados nos ARFs das LDOs de 2001 a 2020 

Ano Publicação 
LDO 

Ano Exercício 
LDO Tema 

Pessoa 
Afetada Valor Estimado 

2000 2001 
Correção impostos atrasados pela 
SELIC Física/Jurídica Não informado 

2001 2002 
Correção impostos atrasados pela 
SELIC Física/Jurídica R$4.500.000.000,00 

2001 2002 
Empréstimo compulsório 
combustíveis veículos  Física/Jurídica 

R$12.600.000.000,0
0 

2002 2003 

Constitucionalidade Contribuição 
Social da Lei Complementar no 110, 
de 2001 Física/Jurídica Não informado 

2002 2003 

Compensação deduções por correção 
da tabela do Imposto de Renda com 
majoração da base de cálculo da CSLL 
para empresas prestadoras de serviços Jurídica R$300.000.000,00 

2002 2003 
Exclusão REFIS empresas 
inadimplentes Jurídica Não informado 

2002 2003 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação,  Jurídica Não informado 

2002 2003 

Questionamentos quanto a cobrança 
da CIDE - combustíveis relativamente 
à comercialização de derivados do 
petróleo gasolina e diesel Jurídica Não informado 

2003 2004 
Exclusão REFIS empresas 
inadimplentes Jurídica Não informado 

2003 2004 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica Não informado 

2003 2004 

Questionamentos quanto a cobrança 
da CIDE - combustíveis relativamente 
à comercialização de derivados do 
petróleo gasolina e diesel Jurídica Não informado 

2003 2004 

Crédito do IPI relativo a insumos 
adquiridos sob alíquota zero ou não 
tributados Jurídica Não informado 

2003 2004 
Empréstimo compulsório 
combustíveis veículos  Física/Jurídica 

R$12.600.000.000,0
0 
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2003 2004 

Eventual devolução de depósitos 
judiciais em ações contra a União, uma 
vez que a partir de dezembro de 1998, 
a legislação determinou que os novos 
fluxos de depósitos judiciais fossem 
recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional 

Física/Jurídica 
R$15.100.000.000,0
0 

2004 2005 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação,  Jurídica Não informado 

2004 2005 

Questionamentos quanto a cobrança 
da CIDE - combustíveis relativamente 
à comercialização de derivados do 
petróleo gasolina e diesel Jurídica Não informado 

2004 2005 

Crédito do IPI relativo a insumos 
adquiridos sob alíquota zero ou não 
tributados Jurídica Não informado 

2004 2005 
Empréstimo compulsório 
combustíveis veículos  Física/Jurídica 

R$16.300.000.000,0
0 

2004 2005 

Eventual devolução de depósitos 
judiciais em ações contra a União, uma 
vez que a partir de dezembro de 1998, 
a legislação determinou que os novos 
fluxos de depósitos judiciais fossem 
recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional 

Física/Jurídica 
R$22.600.000.000,0
0 

2005 2006 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica Não informado 

2005 2006 
Alargamento da base de cálculo da 
Cofins pela Lei nº 9.718/98 Jurídica Não informado 

2005 2006 

Questionamentos quanto a cobrança 
da CIDE - combustíveis relativamente 
à comercialização de derivados do 
petróleo gasolina e diesel Jurídica Não informado 

2005 2006 
Empréstimo compulsório 
combustíveis veículos  Física/Jurídica 

R$16.300.000.000,0
0 

2005 2006 

Eventual devolução de depósitos 
judiciais em ações contra a União, uma 
vez que a partir de dezembro de 1998, 
a legislação determinou que os novos 
fluxos de depósitos judiciais fossem 
recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional 

Física/Jurídica 
R$27.100.000.000,0
0 

2006 2007 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica Não informado 



43 
 

2006 2007 

Incidência de COFINS sobre 
sociedades civis de prestação de 
serviços profissionais Jurídica Não informado 

2006 2007 

Questionamentos quanto a cobrança 
da CIDE - combustíveis relativamente 
à comercialização de derivados do 
petróleo gasolina e diesel Jurídica Não informado 

2006 2007 
Empréstimo compulsório 
combustíveis veículos  Física/Jurídica 

R$19.211.000.000,0
0 

2006 2007 

Eventual devolução de depósitos 
judiciais em ações contra a União, uma 
vez que a partir de dezembro de 1998, 
a legislação determinou que os novos 
fluxos de depósitos judiciais fossem 
recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional 

Física/Jurídica 
R$33.327.000.000,0
0 

2007 2008 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica 

R$20.000.000.000,0
0 

2007 2008 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$12.000.000.000,0
0 

2007 2008 
Alargamento da base de cálculo da 
Cofins pela Lei nº 9.718/98 Jurídica R$26.800.000,00 

2007 2008 

Questionamentos quanto a cobrança 
da CIDE - combustíveis relativamente 
à comercialização de derivados do 
petróleo gasolina e diesel Jurídica R$7.500.000.000,00 

2007 2008 
Empréstimo compulsório 
combustíveis veículos  Física/Jurídica 

R$20.800.000.000,0
0 

2007 2008 

Eventual devolução de depósitos 
judiciais em ações contra a União, uma 
vez que a partir de dezembro de 1998, 
a legislação determinou que os novos 
fluxos de depósitos judiciais fossem 
recolhidos à Conta Única do Tesouro 
Nacional 

Física/Jurídica 
R$39.900.000.000,0
0 

2008 2009 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica 

R$20.000.000.000,0
0 

2008 2009 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$60.000.000.000,0
0 

2008 2009 

Constitucionalidade da fixação por lei 
ordinária de prazo de prescrição e 
decadência de contribuição social Física/Jurídica Não informado 

2008 2009 

Constitucionalidade da CSLL sobre 
receitas de exportação em face da 
imunidade do art. 149, §2º, I, CF Jurídica Não informado 
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2008 2009 

Constitucionalidade da retroação do 
art. 3º da LC 118/2005, que fixa a 
interpretação de que o prazo 
prescricional da ação de repetição do 
indébito tributário é de 5 anos Física/Jurídica Não informado 

2008 2009 

Constitucionalidade do art. 74, 
parágrafo único, da MP 2158, que 
disciplina o momento da tributação de 
IR das empresas coligadas e 
controladas no exterior Jurídica Não informado 

2009 2010 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica 

R$20.000.000.000,0
0 

2009 2010 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$60.000.000.000,0
0 

2009 2010 

Constitucionalidade da CSLL sobre 
receitas de exportação em face da 
imunidade do art. 149, §2º, I, CF Jurídica 

R$15.000.000.000,0
0 

2009 2010 

Constitucionalidade da inclusão da 
CSLL na base de cálculo do IRPJ (art. 
1o da Lei 9.613/96)  Jurídica 

R$40.000.000.000,0
0 

2009 2010 

Constitucionalidade da retroação do 
art. 3º da LC 118/2005, que fixa a 
interpretação de que o prazo 
prescricional da ação de repetição do 
indébito tributário é de 5 anos Física/Jurídica Não informado 

2009 2010 

Constitucionalidade do art. 74, 
parágrafo único, da MP 2158, que 
disciplina o momento da tributação de 
IR das empresas coligadas e 
controladas no exterior Jurídica Não informado 

2010 2011 
COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras Jurídica 

R$40.000.000.000,0
0 

2010 2011 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$89.440.000.000,0
0 

2010 2011 

Constitucionalidade da CSLL sobre 
receitas de exportação em face da 
imunidade do art. 149, §2º, I, CF Jurídica 

R$15.000.000.000,0
0 

2010 2011 

Constitucionalidade da inclusão da 
CSLL na base de cálculo do IRPJ (art. 
1o da Lei 9.613/96)  Jurídica 

R$40.000.000.000,0
0 

2010 2011 

Constitucionalidade da retroação do 
art. 3º da LC 118/2005, que fixa a 
interpretação de que o prazo 
prescricional da ação de repetição do 
indébito tributário é de 5 anos Física/Jurídica Não informado 
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2010 2011 

Constitucionalidade do art. 74, 
parágrafo único, da MP 2158, que 
disciplina o momento da tributação de 
IR das empresas coligadas e 
controladas no exterior Jurídica Não informado 

2010 2011 
Créditos fiscais decorrentes do 
crédito-prêmio do IPI à exportação Jurídica Não informado 

2011 2012 
COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras Jurídica Não informado 

2011 2012 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica Não informado 

2011 2012 

Constitucionalidade da CSLL sobre 
receitas de exportação em face da 
imunidade do art. 149, §2º, I, CF Jurídica Não informado 

2011 2012 

Constitucionalidade da inclusão da 
CSLL na base de cálculo do IRPJ (art. 
1o da Lei 9.613/96)  Jurídica Não informado 

2011 2012 

Constitucionalidade da retroação do 
art. 3º da LC 118/2005, que fixa a 
interpretação de que o prazo 
prescricional da ação de repetição do 
indébito tributário é de 5 anos Física/Jurídica Não informado 

2011 2012 

Constitucionalidade do art. 74, 
parágrafo único, da MP 2158, que 
disciplina o momento da tributação de 
IR das empresas coligadas e 
controladas no exterior Jurídica Não informado 

2012 2013 

COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras 
e companhias seguradoras Jurídica 

R$17.000.000.000,0
0 

2012 2013 

Constitucionalidade da inclusão da 
CSLL na base de cálculo do IRPJ e da 
CSLL (art. 1o da Lei 9.613/96)  Jurídica 

R$14.800.000.000,0
0 

2012 2013 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$89.400.000.000,0
0 

2012 2013 

ICMS na base de cálculo 
PIS/COFINS, nas operações de 
importação Jurídica 

R$33.800.000.000,0
0 

2012 2013 

Constitucionalidade do art. 74, 
parágrafo único, da MP 2158, que 
disciplina o momento da tributação de 
IR das empresas coligadas e 
controladas no exterior Jurídica 

R$36.600.000.000,0
0 

2012 2013 
Não cumulatividade do PIS para 
empresas prestadoras de serviços Jurídica 

R$15.100.000.000,0
0 

2012 2013 

Constitucionalidade no sistema de não 
cumulatividade de COFINS com 
diferenciação de alíquotas Jurídica 

R$60.400.000.000,0
0 
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2012 2013 

Constitucionalidade da contribuição 
previdenciária de 15% sobre nota 
fiscal ou fatura de prestação de 
serviços por intermédio de cooperativa 
de trabalho Jurídica R$3.800.000.000,00 

2012 2013 

Constitucionalidade da revogação da 
isenção de COFINS para sociedades 
cooperativas Jurídica Não informado 

2012 2013 

Correção monetária das 
demonstrações financeiras das pessoas 
jurídicas no ano base de 1990 para 
incidência do IRPJ Jurídica Não informado 

2012 2013 

Reserva de lei complementar para 
instituição de requisitos para 
imunidade de entidades beneficentes 
de assistência social Jurídica Não informado 

2013 2014 

COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras 
e companhias seguradoras Jurídica 

R$17.000.000.000,0
0 

2013 2014 

Constitucionalidade da inclusão da 
CSLL na base de cálculo do IRPJ e da 
CSLL (art. 1o da Lei 9.613/96)  Jurídica 

R$14.820.000.000,0
0 

2013 2014 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$89.440.000.000,0
0 

2013 2014 

ICMS na base de cálculo 
PIS/COFINS, nas operações de 
importação Jurídica 

R$33.800.000.000,0
0 

2013 2014 

Constitucionalidade do art. 74, 
parágrafo único, da MP 2158, que 
disciplina o momento da tributação de 
IR das empresas coligadas e 
controladas no exterior Jurídica 

R$36.600.000.000,0
0 

2013 2014 
Não cumulatividade do PIS para 
empresas prestadoras de serviços Jurídica 

R$15.100.000.000,0
0 

2013 2014 

Constitucionalidade no sistema de não 
cumulatividade de COFINS com 
diferenciação de alíquotas Jurídica 

R$60.400.000.000,0
0 

2013 2014 

Constitucionalidade da contribuição 
previdenciária de 15% sobre nota 
fiscal ou fatura de prestação de 
serviços por intermédio de cooperativa 
de trabalho Jurídica R$3.800.000.000,00 

2013 2014 

Constitucionalidade da revogação da 
isenção de COFINS para sociedades 
cooperativas Jurídica Não informado 

2013 2014 

Correção monetária das 
demonstrações financeiras das pessoas 
jurídicas no ano base de 1990 para 
incidência do IRPJ Jurídica Não informado 
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2013 2014 

Reserva de lei complementar para 
instituição de requisitos para 
imunidade de entidades beneficentes 
de assistência social Jurídica Não informado 

2014 2015 

COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras 
e companhias seguradoras Jurídica 

R$17.000.000.000,0
0 

2014 2015 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$89.440.000.000,0
0 

2014 2015 
Não cumulatividade do PIS para 
empresas prestadoras de serviços Jurídica 

R$15.100.000.000,0
0 

2014 2015 

Constitucionalidade no sistema de não 
cumulatividade de COFINS com 
diferenciação de alíquotas Jurídica 

R$60.400.000.000,0
0 

2014 2015 

Constitucionalidade da contribuição 
previdenciária de 15% sobre nota 
fiscal ou fatura de prestação de 
serviços por intermédio de cooperativa 
de trabalho Jurídica R$3.800.000.000,00 

2014 2015 

Constitucionalidade da revogação da 
isenção de COFINS para sociedades 
cooperativas Jurídica 

R$66.880.000.000,0
0 

2014 2015 

Impacto dos benefícios, incentivos e 
isenções do IPI e IR para municípios 
ara ressarcimento Jurídica 

R$118.000.000.000,
00 

2014 2015 

Adicional de alíquotas para 
instituições financeiras sobre folha de 
salário e COFINS - Leis 8212/91, 
7787/89, 10684/03  Jurídica R$8.950.000.000,00 

2014 2015 
Creditamento de IPI na entrada de 
insumos da Zona Franca de Manaus Jurídica 

R$35.220.000.000,0
0 

2015 2015 
PIS e COFINS sobre locação de bens 
imóveis Jurídica R$3.420.000.000,00 

2015 2016 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$250.300.000.000,
00 

2016 2017 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$250.300.000.000,
00 

2017 2018 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$131.508.000.000,
00 

2017 2018 

PIS/COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras 
e companhias seguradoras Jurídica 

R$135.690.000.000,
00 

2017 2018 IPI na revenda de produto importado Jurídica 
R$67.000.000.000,0
0 

2017 2018 

 Inclusão do IPI na base de cálculo do 
PIS/COFINS no regime de 
substituição tributária Jurídica R$8.094.070.000,00 

2017 2018 CIDE sobre remessas ao exterior Jurídica 
R$14.600.000.000,0
0 
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2017 2018 
PIS e COFINS. Base de cálculo, 
inclusão do ISS Jurídica R$8.194.030.000,00 

2017 2018 
Não cumulatividade do PIS/COFINS 
para empresas prestadoras de serviços Jurídica 

R$146.246.000.000,
00 

2017 2018 

Multa por indeferimento 
administrativo de pedidos de 
ressarcimento, compensação e 
restituição Física/Jurídica R$3.700.000.000,00 

2017 2018 PIS sobre locação de bens imóveis Jurídica R$3.425.000.000,00 

2017 2018 

Adicional de alíquotas para 
instituições financeiras sobre folha de 
salário e COFINS - Leis 8212/91, 
7787/89, 10684/03  Jurídica 

R$22.414.000.000,0
0 

2017 2018 
PIS/COFINS e CSLL sobre atos 
cooperativos   

R$65.977.000.000,0
0 

2018 2019 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$131.508.000.000,
00 

2018 2019 

PIS/COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras 
e companhias seguradoras Jurídica 

R$135.690.000.000,
00 

2018 2019 IPI na revenda de produto importado Jurídica 
R$67.000.000.000,0
0 

2018 2019 

 Inclusão do IPI na base de cálculo do 
PIS/COFINS no regime de 
substituição tributária Jurídica R$8.000.000.000,00 

2018 2019 CIDE sobre remessas ao exterior Jurídica 
R$14.600.000.000,0
0 

2018 2019 
PIS e COFINS. Base de cálculo, 
inclusão do ISS Jurídica R$8.100.000.000,00 

2018 2019 

Não cumulatividade do PIS/COFINS 
para empresas prestadoras de serviços 
e demais empresas Jurídica 

R$146.200.000.000,
00 

2018 2019 

Multa por indeferimento 
administrativo de pedidos de 
ressarcimento, compensação e 
restituição Física/Jurídica R$3.700.000.000,00 

2018 2019 PIS sobre locação de bens imóveis Jurídica R$3.400.000.000,00 

2018 2019 

Adicional de alíquotas para 
instituições financeiras sobre folha de 
salário e COFINS - Leis 8212/91, 
7787/89, 10684/03  Jurídica 

R$22.400.000.000,0
0 

2018 2019 
PIS/COFINS e CSLL sobre atos 
cooperativos Jurídica 

R$65.900.000.000,0
0 

2018 2019 
Contribuição previdenciária sobre o 
salário maternidade Jurídica R$4.100.000.000,00 

2018 2019 
Contribuições para o SEBRAE, 
APEX, ABDI e INCRA Jurídica 

R$26.200.000.000,0
0 
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2018 2019 Contribuição ao SENAR Jurídica R$2.600.000.000,00 

2018 2019 
Contribuição para seguridade social da 
Agroindústria (Lei n.º 10.256/2001) Jurídica 

R$19.800.000.000,0
0 

2018 2019 
Contribuição Previdenciária dos 
Segurados Especiais Física 

R$12.980.000.000,0
0 

2018 2019 
Aumento da alíquota do PIS/COFINS 
por Decreto Jurídica R$8.000.000.000,00 

2018 2019 
SIMPLES. Compatibilização do 
regime com imunidades Jurídica R$89.980.000,00 

2019 2020 ICMS na base de cálculo PIS/COFINS Jurídica 
R$229.000.000.000,
00 

2019 2020 
Creditamento de IPI na entrada de 
insumos da Zona Franca de Manaus Jurídica 

R$49.700.000.000,0
0 

2019 2020 

PIS/COFINS incidente sobre receitas 
financeiras de instituições financeiras 
e companhias seguradoras Jurídica 

R$94.500.000.000,0
0 

2019 2020 IPI na revenda de produto importado Jurídica 
R$68.600.000.000,0
0 

2019 2020 

 Inclusão do IPI na base de cálculo do 
PIS/COFINS no regime de 
substituição tributária Jurídica R$8.900.000.000,00 

2019 2020 CIDE sobre remessas ao exterior Jurídica 
R$17.700.000.000,0
0 

2019 2020 

Reserva de lei complementar para 
instituição de requisitos para 
imunidade de entidades beneficentes 
de assistência social Jurídica 

R$76.100.000.000,0
0 

2019 2020 
PIS e COFINS. Base de cálculo, 
inclusão do ISS Jurídica 

R$32.700.000.000,0
0 

2019 2020 

Não cumulatividade do PIS/COFINS 
para empresas prestadoras de serviços 
e demais empresas Jurídica 

R$287.000.000.000,
00 

2019 2020 

Multa por indeferimento 
administrativo de pedidos de 
ressarcimento, compensação e 
restituição Física/Jurídica 

R$32.000.000.000,0
0 

2019 2020 PIS sobre locação de bens imóveis Jurídica R$5.600.000.000,00 

2019 2020 
PIS/COFINS e CSLL sobre atos 
cooperativos Jurídica 

R$108.700.000.000,
00 

2019 2020 
Contribuição previdenciária sobre o 
salário maternidade Jurídica R$6.000.000.000,00 

2019 2020 
Contribuições para o SEBRAE, 
APEX, ABDI e INCRA Jurídica 

R$31.520.000.000,0
0 

2019 2020 Contribuição ao SENAR Jurídica R$3.200.000.000,00 

2019 2020 
Contribuição para seguridade social da 
Agroindústria (Lei n.º 10.256/2001) Jurídica R$8.300.000.000,00 
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2019 2020 
Contribuição Previdenciária dos 
Segurados Especiais Física 

R$14.900.000.000,0
0 

2019 2020 
Aumento da alíquota do PIS/COFINS 
por Decreto Jurídica 

R$32.800.000.000,0
0 

2019 2020 
Imposto de renda pessoa física sobre 
juros de mora Física R$1.191.000.000,00 

2019 2020 
Contribuição previdenciária de 
militares inativos Física R$2.030.000.000,00 

2019 2020 Contribuição social da LC 110/2001 Jurídica 
R$21.500.000.000,0
0 

Fonte: produção própria com base nas informações das LDOs de 2001 a 2020. 

Uma informação que salta aos olhos é que quase todos os temas têm relevância única 

ou preponderante para as pessoas jurídicas, sendo bastante rara a repercussão geral de temas 

que interessam preponderantemente à pessoa física que apresentem relevante risco fiscal. 

Olhando-se ainda mais detidamente a tabela acima, é possível perceber que a 

especificidade e extrema limitação dos eventuais beneficiários de uma decisão que lhes 

favoreça torna essas demandas muito semelhantes ao que se costuma chamar, no âmbito 

legislativo, de "pork barrel politics”, que como explica Shepsle (2016), referem-se a projetos 

legislativos ineficientes que beneficiam apenas a alguns distritos eleitorais particulares, mas 

oferecem poucos benefícios à nação como um todo. 

Tendo em vista a especificidade dos temas acima elencados, que, em sua maioria, 

aproveitam apenas a pequenas parcelas de contribuintes, é possível intuir que a mobilização 

dos grupos de interesse reduzidos que potencialmente seria beneficiado pelas decisões 

favoráveis é facilitada pelo fato de que os benefícios dos que se dispõem a litigar podem ser 

muito superiores aos custos, o que incentiva contribuírem conjuntamente para o alcance da 

meta, agindo especialmente por meio de mandados de segurança, instrumento processual 

comum na seara tributária que, em caso de derrota da tese defendida, não implica na obrigação 

de pagamento de honorários advocatícios proporcionais ao valor da causa, o que reduz 

sensivelmente o custo de eventual fracasso, havendo, em contrapartida, uma possibilidade de 

ganho assimétrico.  

A posição estratégica desses grupos de interesse é reforçada por um certo poder de 

controlar a pauta, pois, nas ações judiciais, a exemplo dos mandados de segurança, o autor da 

ação é quem delimita a lide, não podendo o juiz decidir além do que foi posto pelo demandante. 

Assim, como em regra os autores das ações tributárias, excetuadas as execuções fiscais, são os 

particulares, são estes que acabam definindo que temas serão discutidos na justiça, não lhe 
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interessando trazer para discussão temas que eventualmente possam resultar em um 

entendimento que lhe seja desfavorável.  

O próprio procedimento de reconhecimento de repercussão geral em determinado tema 

também se manifesta através de um poder de gatekeeping, dessa vez pelo STF, pois ao tribunal 

é que cabe reconhecer relevante repercussão de natureza jurídica, econômica, social e política 

em determinado tema que lhe seja submetido, que são os requisitos para o reconhecimento de 

repercussão geral.   

Observando-se, ademais, a quase ausência de temas que interessam aos contribuintes 

em geral, o que pode ser explicado pelo fato de que podem ter metas das mais variadas, 

enquanto grupos de interesse específicos tem metas mais específicas, o que favorece o seu 

atingimento por meio da mobilização e cooperação, incentivo esse que não se verifica 

frequentemente para o contribuinte pessoas física, que, além de tudo, teria um custo 

proporcionalmente maior para acionar a justiça, nem sempre compensando o potencial 

benefício que possa auferir individualmente. 

Assim, partindo-se do pressuposto de que as sociedades consistem em uma série de 

encontros repetidos ou contínuos, e não em jogadas únicas de um jogo, bem como que a 

repetição pode mudar as coisas sensivelmente quando se satisfazem algumas condições de 

reciprocidade, seguindo-se caminhos distintos a partir do momento em que se decide cooperar 

para atingir metas comum ou disputar egoisticamente os recursos escassos, é possível observar 

que quando os membros de um grupo de interesse decidem cooperar, isso estimula que os 

demais que tenham interesses comuns também cooperem, de modo que possam alcançar juntos 

os dividendos da cooperação repartindo os custos. Contudo, se a escolha é não cooperar, a 

recíproca também será a estratégia que provavelmente predominará, minando-se a possibilidade 

de cooperação do respectivo grupo. Nesses casos, a cooperação pode ser promovida também 

através da inserção de um terceiro executor, que tenha poderes cogentes sobre os atores da 

disputa que possa obrigá-los a adimplir com as obrigações assumidas. 

Diante de todos esses elementos acima expostos e considerando as particularidades do 

tema sob estudo, é possível vislumbrar a seguinte sequência no jogo de política 

intergovernamental que se visualiza nestes casos e que se repetem continuamente, abrindo-se a 

possibilidade de cooperação ou disputas: 

Quadro 2 - Sequência do jogo da política pública 

Etapa Jogador Ação 
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1  Política pública xq em vigor (Status quo) 

2 Gestor público Executa política pública A 

3 Grupo de interesse Contesta a política pública A, propondo a adoção da política pública I 

4 Supremo Tribunal Federal Revoga A ou a deixa em vigor. Se revoga, então denomina nova política 

pública J, que pode coincidir no todo ou parcialmente com a política 

pública I 

5 Congresso Nacional Se está insatisfeito com a política pública em vigor, quais sejam A ou J, 

seleciona uma nova política pública L 

Fonte: Adaptado de Shepsle (2016) 
 

Para tentar-se especular a respeito de uma possível mudança na política pública 

tributária por decisão do STF, tendo em vista que também é uma instituição regida pela regra 

da maioria, seria necessário tentar elucidar qual política representaria o XJ, que representa a 

política ideal na concepção do ministro médio da Corte, não só a posição quanto à política em 

si, mas também se o tema de fato representa um tema de repercussão geral, para que se abra a 

pauta do STF para o julgamento do mérito da questão, tendo em vista que, no caso, o STF 

possui o poder de determinar sua própria ordem do dia, sendo bastante ampla a sua liberdade 

para fixar a própria pauta, sendo necessário que, antes, a Corte reconheça a repercussão geral 

do tema para, só então, abrir a pauta para decidir-se o mérito, que tende a ser fixado de acordo 

com a posição do ministro médio em relação ao tema (XJ).  

Também é preciso atentar-se ao fato de que, na dimensão política de que tratamos, já 

existe uma política que representa o status quo, XQ, de modo que, para que se possa visualizar 

o efeito da supervisão judicial nesse marco acima exposto, é muito relevante considerar XQ 

(status quo), XJ (preferência média no STF), XL (preferência média no Congresso Nacional), 

XA (preferência média no Poder Executivo) e XI (preferência média do grupo de interesse). 

Estes parâmetros determinarão a política que resultará de qualquer aplicação específica, quando 

seja conhecida a sequência que desencadeia o comportamento de cada agente.  

Dessa forma, ao início de qualquer jogada no jogo da política, supomos que já se 

encontra em vigor uma decisão legislativa de status quo, XQ, que é o resultado das repetições 

anteriores do jogo. Nesse caso, o agente administrativo, seja o presidente da República, o 

Ministro da Economia, ou mesmo os servidores públicos que integram a Receita Federal do 

Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que integram a Administração Tributária, 

decidem que política pública executar, considerando os marcos da decisão legislativa em vigor. 

Se o grupo de interesse afetado pela política pública tributária executada se encontra 

insatisfeito, pode provocar o Poder Judiciário para que emita um juízo que altere a política 
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pública em vigor. Assim, o STF, como última instância do Poder Judiciário, decide se revoga 

as ações do agente do Poder Executivo, adotando, no todo ou em parte, a política pública 

preferida pelo grupo de interesse que postulou em juízo.  

Deve-se ressaltar que o STF é o guardião da Constituição da República, que é o 

parâmetro para as suas manifestações. Assim, se o STF declara que a política pública executada 

se encontra fora dos limites constitucionais, deve indicar, baseado na opinião majoritária da 

Corte, qual a política que deve ser executada, não deixando de ser um ato semelhante ao de 

legislar, em que se emite uma nova norma que deve ser obedecida no ligar daquela que foi 

superada. Ainda resta a possibilidade de que, se a Câmara dos Deputados e o Senado, que em 

seu conjunto integram o Congresso Nacional, não estão satisfeitos com o resultado do processo, 

seja pela forma que o Poder Executivo executou a política pública que o STF tenha convalidado, 

seja com a nova política enunciada pela Corte, podem propor uma emenda constitucional ou 

uma nova lei. E é através dessas interações constantes que é possível analisar evolução de uma 

política pública no longo prazo, seja se alterando o status quo, seja bloqueando-se essa alteração 

por meio da ação de algum desses intervenientes que tenha poder de filtrar ou mesmo impedir 

que uma eventual alteração aconteça. 

Graficamente, é possível representar o jogo da seguinte forma: 

Figura 1 – Representação gráfica do jogo da política pública 

 

XL Aprova nova lei ou emenda 

constitucional alterando XQ, 

XA ou XJ, sob possível 

influência de XI  

XJ   Revoga XQ ou XA, acatando no todo ou em 

                 parte a contestação a XA apresentada por XI 

   XI   Acata atuação do Poder Executivo ou o Status Quo 

 

XA   Há deriva da política pública tributária, que é alterada pela atuação do 

Poder Executivo, seja por regulação do presidente da República ou 

Ministro da Economia, seja por atuação da RFB ou da PGFN 

XQ  Há o bloqueio de algum dos atores para manter o Status Quo 
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De modo a permitir o raciocínio indutivo para trás, supomos que todos os jogadores são 

“racionais”, no sentido de que entendem a estrutura do jogo e são previdentes, ou seja, sabem 

calcular as consequências de seus atos.  

Assim, presumindo-se que é possível representar as opções de política sobre qualquer 

questão ao longo de um intervalo unidimensional, que podemos estipular como [0, 100], é 

possível atribuir pontos ideais a todos os atores, que apresentam preferências de pico único 

dentro desse intervalo. Podemos representar, portanto, da seguinte forma: 

Figura 2 – Escala de preferências dos atores 

 

0  xA  xI  xJ  xL  100 

Fonte: Adaptado de Shepsle (2016) 

 

Para saber como decide o STF, tendo em vista que também é uma instituição regida pela 

regra da maioria, deve-se atentar unicamente a XJ, que é o ponto ideal do ministro médio da 

Corte, considerando a posição de todos os onze ministros, representadas por XJ1;...;XJ11. O 

mesmo acontece para cada um dos demais atores, em que o ponto ideal do grupo corresponde 

ao ponto médio da posição de seus integrantes. Assim, quando é possível identificar um ponto 

ideal médio do STF que esteja dentro do conjunto de equilíbrio do Congresso Nacional, haverá 

um mecanismo de freio à deriva burocrática. Contudo, se a condução da política tributária pelo 

Poder Executivo (XA) estiver dentro do conjunto de XJ, não será alterada pelo STF, 

permanecendo em pleno vigor, a despeito de ser contestada por XI. Por fim, se o Status quo 

(XQ) estiver dentro do conjunto de preferências de qualquer ator que tenha o poder de pautar a 

ordem do dia, inclusive bloqueando-a, como é o caso do STF, que filtra os temas a serem 

submetidos a nova deliberação, permitindo a revisão de posicionamento da Corte, podendo 

alterar a intepretação de dispositivos legais e constitucionais, através do reconhecimento e 

posterior julgamento de mérito de um tema tributário de repercussão geral, percebe-se que é 

possível que a deliberação sobre o tema seja bloqueada por longos períodos, enquanto não se 

verifique uma possibilidade de consenso entre os ministros a respeito de XJ, que venha substituir 

ou não XQ. Assim, enquanto não seja possível um consenso sobre XJ, o que pode ocorrer quando 

as preferências do grupo forem cíclicas, fato este que pode perdurar por longos períodos de 

tempo, como podemos constatar na tabela 1 acima, em que alguns temas tributários de 
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repercussão geral permanecem listados como passivos contingentes por vários anos, amplia-se 

a incerteza sobre a política tributária, resultando na acumulação de riscos fiscais que ameaçam 

a estabilidade fiscal do país. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Analisando-se o conteúdo do texto dos anexos de riscos fiscais das LDOs desde 2001 

até 2020, é possível identificar, desde o início do marco temporal indicado, uma preocupação 

com os riscos fiscais representados pelas ações judiciais pendentes de julgamento. Ainda não 

existia o instituto da repercussão geral no primeiro momento, rito de julgamento este apenas 

criado pela EC nº 45, de 2004, e implementado pelo STF e, 2007, mas já se indicava no texto, 

ainda que de forma bastante concisa e não sistematizada, temas que apresentavam amplitude e 

potencial impacto relevante nas contas públicas. Não havia uma estimativa do valor dos 

possíveis danos, tampouco uma avaliação quanto à classificação da possibilidade de ocorrência 

do risco, elencando-se apenas uma série de condicionantes que poderiam ampliar ou reduzir o 

potencial dano. Tal procedimento evidencia a incerteza, fomentada pelo fato de que vários 

temas permanecem por longos períodos pendentes de definição, por parte do STF, quanto ao 

entendimento que deva ser adotado nas demandas judiciais que versam sobre a mesma questão 

controvertida. 

Percebe-se no início da série de documentos analisada (BRASIL, 2000), que sequer a 

noção de risco fiscal é uma categoria consolidada, uma vez que há referência a temas em que o 

entendimento já teria sido enunciado pelo STF, mas que o impacto fiscal ainda não teria sido 

totalmente absorvido, tendo em vista que a liquidação das decisões judiciais é uma fase 

posterior, em que se observa que o risco já se concretizou, devendo ser deslocado para outra 

rubrica orçamentária, pois já não se trata mais de um passivo contingente. Contudo, deve-se 

atentar que, nesse momento inicial, em que ainda não havia o instituto da repercussão geral, as 

decisões em sede de controle difuso de constitucionalidade não apresentavam caráter 

vinculante, o que impedia a União de estimar com mais precisão o impacto de determinada 

decisão judicial do STF, uma vez que o risco fiscal estava fragmentado em diversos processos 

judiciais, que poderiam tomar diversos rumos, de modo independente ao que o STF decidisse. 

Na LDO mais recente (BRASIL, 2019), já é possível identificar uma mudança sensível, 

com uma maior sistematização na identificação dos riscos fiscais, inclusive com inserção de 

critérios de valor para a sua análise, bem como os referência a normas que regulamentam mais 

especificamente a matéria, como a Portaria Advocacia-Geral da União (AGU) nº 40/2015, com 

as alterações promovidas pela Portaria AGU nº 318/2018 (ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO, 2018), que estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela AGU na 

prestação de informações sobre ações judiciais ajuizadas contra a União, suas autarquias ou 

fundações públicas, que possam representar riscos fiscais, além do Manual de Contabilidade 
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Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional do 

Ministério da Economia. Percebe-se, portanto, uma maior preocupação com a categorização 

das questões que envolvem os riscos fiscais decorrentes de ações judiciais, havendo uma 

separação em capítulos, inclusive indicando-se um capítulo específico para os riscos fiscais de 

natureza tributária, geridos pela PGFN. 

É possível perceber, a partir de 2007, mudanças estruturais na apresentação dos riscos 

fiscais decorrentes de demandas judiciais de natureza tributária, coincidindo com o período a 

partir do qual o STF começou a admitir recursos sob o filtro da repercussão geral. Parece, 

portanto, que estão relacionados o surgimento da repercussão geral e uma mudança na postura 

da União na identificação e gerenciamento dos riscos fiscais da União. Tal mudança é 

perceptível pela própria estrutura do anexo de riscos fiscais, que passa a dispor, a partir da LDO 

referente a 2008 (BRASIL, 2007), de capítulos específicos para tratar dos riscos fiscais 

decorrentes de demandas judiciais de natureza tributária sob a responsabilidade da PGFN, o 

que não era possível verificar nas edições anteriores, quando essa questão era tratada de forma 

mais dispersa e menos sistematizada. 

Outra questão que se ressalta, da análise dos documentos, é que, apesar de outras 

temáticas apresentarem impactos relevantes, mesmo somadas às demandas judiciais de natureza 

tributária que tramitam no Superior Tribunal de Justiça, que também apresentam valores 

consideráveis, quando se isolam apenas as demandas de repercussão geral perante o STF 

contabilizadas no anexo de riscos riscais da União da LDO referente a 2020 (BRASIL, 2019), 

é possível ter uma ideia da magnitude do risco fiscal da União que se encontra na esfera de 

discricionariedade do STF.  

Considerando-se, dentre os 163 temas que tramitam atualmente com reconhecida 

repercussão geral de natureza tributária, somando-se apenas aqueles temas classificados como 

risco possível e impacto estimado superior a R$ 1 bilhão, nos termos das normas que regulam 

a questão, estima-se que o risco fiscal da União de natureza tributária em que a PGFN representa 

o ente federal perante o STF já supera R$ 1,13 trilhão, o que equivale a mais de 38% de toda a 

receita que a União arrecadou no ano de 2019, que atingiu a marca de quase R$2,95 trilhões2. 

É possível vislumbrar com mais clareza, dessa forma, a magnitude do que representam para a 

União os riscos fiscais de natureza tributária que estão sob o alvedrio do STF. 

 
2 Exatamente R$ 2.947.550.567.540,21. Valor disponível no Portal da Transparência em 
http://www.portaldatransparencia.gov.br/receitas?ano=2019, acessado em 10/01/2020. 
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Sem embargo, a questão da incerteza quanto à ocorrência e a estimativa mais próxima 

do provável dano é uma constante nos textos ao longo do tempo, com mais ou menos 

especificação de suas condicionantes. Tal característica, contudo, é inerente aos riscos fiscais, 

cuja incerteza de sua ocorrência está no cerne desta categoria. O que é incomum é verificar que 

os mesmos riscos fiscais são indicados por vários anos nos ARFs, o que denota uma demora 

em definição dos temas, que vão tendo seus valores acumulados na contabilização dos riscos 

fiscais da União ao longo do tempo. 

Nos últimos anos, em especial após a edição da Portaria AGU nº 40, de 10 de fevereiro 

de 2015 (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 2018), bem como recomendações do TCU, 

eventos estes sempre destacados nos anexos de riscos fiscais subsequentes, observou-se uma 

maior preocupação na classificação dos riscos, segundo critérios, em provável, possível e 

remoto, sendo que apenas os riscos considerados possíveis são elencados no anexo de riscos 

fiscais. Aquelas questões que foram classificadas como riscos prováveis já não fazem mais 

parte do ARF, sendo a quantia provisionada no Balanço Geral da União (BGU). 

Outro aspecto importante a se destacar nos últimos ARFs é que, além da preocupação 

em se indicar com maior precisão os passivos contingentes decorrentes de ações judiciais de 

natureza tributária, percebe-se, ainda uma crescente atenção à própria gestão desses riscos, não 

só com o desenvolvimento de metodologias para a classificação, como com o seu efetivo 

monitoramento, incentivado também pela elevação da repercussão econômica que poderia advir 

da efetivação desses riscos. 

Também se observa, ao longo do tempo, mudanças no sentido de conferir maior 

coerência à apresentação do ARF, tendo em vista que as informações são provenientes de 

diversas fontes. Hoje é possível observar uma maior padronização do texto, que, nas edições 

imediatamente posteriores ao ano 2000, apresentavam uma característica de colagem, sem que 

houvesse uma visão geral sobre o tema, sendo possível observar em alguns casos, inclusive, o 

símbolo visual dos órgãos que contribuíram para a confecção do documento, o que não mais 

ocorre atualmente, em que se apresenta um documento uniforme, em que se destaca a 

preocupação em se adequar às normas internacionais de contabilidade. Tal postura denota uma 

tentativa de conferir maior sistematização e objetividade ao mapeamento e gestão dos riscos 

fiscais da União, enxergados de forma correlacionada pelos atores envolvidos nesses processos. 

Tal preocupação com a transparência é um ponto positivo para o controle dos passivos 

contingentes, na visão de Polackova (2000), além de denotar um crescente aperfeiçoamento das 

capacidades burocráticas para gerir esses riscos, mesmo que a consciência a seu respeito ainda 

esteja bastante distante da compreensão do eleitor médio, cujas preferências, em uma 
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democracia, deveriam ser consideradas para se avaliar o nível de risco que o governo toma ao 

conduzir a política tributária, mediada pelo jogo intergovernamental que envolve também o 

STF e o Congresso Nacional, todos influenciados por grupos de interesses poderosos que 

conseguem se mobilizar para trazer suas demandas por subsídios fiscais perante todos esses 

atores políticos, o que resulta em eventuais mudanças do status quo de acordo com as 

preferências do grupo que adote a estratégia vencedora, ou bloqueio dessas mudanças pelos 

atores que controlam a pauta tributária. 

Assim é que se verifica que a judicialização das “pequenas questões” tributárias, citadas 

por Moreira (2007) resulta na insegurança jurídica provocada por grupos de interesse 

específicos que se beneficiam dos ciclos de preferência no STF para retardar suas obrigações 

tributárias, e auferem seus frutos como se fossem subsídios fiscais, em detrimento da grande 

massa de contribuintes que custeia as políticas públicas com os tributos por ela pagos. São essas 

pequenas questões que vem povoando de forma hegemônica a pauta tributária do STF. 

Assim, considerando que os procedimentos de formação da pauta não são neutros, 

podendo ser usados estrategicamente pelos atores, e que, no STF, são mediados pelas 

preferências dos ministros quanto aos temas que entendem ou não que ofereçam repercussão 

geral, quando os Poderes Executivo e Legislativo não chegam a um consenso sobre a política 

tributária, delegar a decisão da pauta ao âmbito do Poder Judiciário, em que há um desequilíbrio 

no acesso em favor daqueles grupos de interesse que têm maior poder de mobilização, não é 

uma escolha neutra, e, portanto, tem consequências.  

Shepsle (2016) destaca que não podemos confiar no método da regra da maioria para 

produzir um sentido coerente do que o grupo “quer”, pois a repartição de benefícios e cargas, 

ou o que se conhece como “política distributiva”, é inerentemente cíclica nos contextos de 

maiorias, sobretudo se não existem mecanismos institucionais para que a participação se 

mantenha restrita, com poucos atores envolvidos, ou para excluir algumas das alternativas, 

reduzindo-se a margem de escolha, o que pode ser bastante perturbador para quem analise a 

política, considerando a conclusão de que a maior parte do tempo, quando aplicamos a regra da 

maioria, devemos tolerar ao menos um de três males: a incoerência dos grupos, um “eleitorado” 

pequeno, ou em aceso muito restrito à conformação da pauta de decisões. Esta última questão 

é especialmente relevante quando se considera que os resultados finais, quaisquer que sejam, 

seriam extremamente sensíveis a outras características institucionais do marco de tomada de 

decisões em grupos e dependem, por exemplo, de quem exerça o poder de determinar a pauta, 

de certo limite de tempo arbitrário para as deliberações, e de características do procedimento, a 
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exemplo de quem se permite peticionar, o que se pode ver com muita clareza no jogo de 

formação da pauta de temas tributários de repercussão geral no STF. 

Assim, considerando, na linha defendida por Shepsle (2016), que a política tributária é 

política distributiva por excelência, diversos grupos sociais querem evitar pagar mais tributos, 

o que os leva a formar coalizões instáveis e à geração de ciclos de preferências, paralisando em 

certa medida o processo decisório tendente a chegar a uma posição média entre Poder Executivo 

e Poder Legislativo, deslocando a disputa para o Poder Judiciário, uma vez que a única maneira 

de evitar ciclos de preferencias é impor certo tipo de restrição antimajoritária.  

Dessa forma, percebe-se, como destaca Shepsle (2016), que, ao contrário do que ocorre 

com os indivíduos, nem sempre se pode tratar os grupos como unidades, porque as preferências 

agregadas dos membros do grupo nem sempre se inserem em conjuntos em que se possa 

observar interseções que permitam a formação de coalizões. A utilização da regra da maioria, 

como método racional de agregação de preferencias não tem o condão de garantir que as 

preferências do grupo seja racionais, isentas de ciclos. Isso implica que os indivíduos que de 

alguma forma controlam a pauta podem manipular estrategicamente a ordem das coisas de 

acordo com a sua conveniência.  

Assim, Shepsle (2016) afirma que, ao examinar os grupos como entidades dinâmicas, 

que adotam muitas de suas decisões e ações mediante processos diferentes de deliberação, bem 

como considerando como fundamental a noção de cooperação, além dos problemas de 

coordenação e ação coletiva entre múltiplas pessoas, é possível perceber que muitas das 

dificuldades que enfrentam as sociedades modernas são, na realidade, manifestações da 

incapacidade dos grandes grupos de coordenar o comportamento individual de formas que 

sejam mutuamente vantajosas. 

Dessa forma, é possível intuir que a busca constante de benefícios e subsídios fiscais 

por grupos de interesse é fenômeno que tem a sua origem no paradoxo da cooperação descrito 

por Shepsle (2016), dado que determinado subsídio beneficia apenas ao pequeno grupo de 

interesse que o recebe, enquanto que os custos para os contribuintes de todo o país são muito 

superiores a seus benefícios, e todos a sociedade resultaria beneficiada ao bloquear a concessão 

desses benefícios por intermédio de seus representantes eleitos. Entretanto, os detentores de 

cargos eletivos possuem forte incentivo para conceder esses benefícios aos grupos que lhes 

apoiam e financiam. Dessa forma, apesar de saber que todos seriam beneficiados em um mundo 

sem esses benefícios especiais, todos continuam lutando por obter esses benefícios para os 

grupos cujos interesses representam. Ou seja, o “dividendo da cooperação” de abolir esses 

benefícios específicos, em detrimento dos grupos de interesse restritos, que permitiria uma 
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compensação superior ao deixar que financiar subsídios a esses grupos de interesse, não é 

estável, pois os seus representantes eleitos continuam tendo um incentivo para utilizar toda a 

sua influência para obter essas políticas ineficientes, mas favoráveis aos grupos de interesse que 

lhes apoiam, se modo que os riscos fiscais são ampliados ao se assumir passivos contingentes 

que favorecem poucos em detrimento da maioria. 

Assim, é que se materializa o paradoxo da cooperação descrito por Shepsle (2016), 

quando o interesse próprio pesa mais que a confiança mútua, e o resultado é menos satisfatório 

do que poderia ser para todas as partes, desconsiderando-se que existe um dividendo da 

cooperação que essa sociedade pode obter sempre que seus membros possam estruturar as 

relações apropriadas para captá-lo. 

A respeito da falta de mobilização do cidadão comum para defesa de interesses que 

afetam a sociedade de formas mais ampla, especialmente no âmbito da política tributária, 

Shepsle (2016) explica que os grupos numerosos tendem a ser anônimos, pois cada lar de uma 

cidade é uma unidade contribuinte e pode compartilhar o desejo de que seja corrigida a tabela 

do imposto de renda para pessoas físicas, por exemplo, contudo é difícil forjar a identidade de 

um grupo sobre essa base, além de que é plausível afirmar que nenhuma contribuição de um só 

indivíduo significa uma grande diferença. Assim, muitos grupos numerosos que compartilham 

interesses comuns fracassam por completo em se mobilizar e apenas permanecem latentes, 

como se poderia supor que acontece com o grupo mais geral de contribuintes. Isso contrasta 

com os grupos pequenos em que a contribuição dos indivíduos pode significar uma diferença 

relevante, de modo que os indivíduos sentem que sua contribuição é essencial. Assim, talvez 

por essas razões irônicas e contrárias a uma primeira intuição, frequentemente, os grupos 

pequenos prevalecem sobre os numerosos ou disfrutam de benefícios relativos a esses últimos, 

pois são grupos privilegiados o bastante para superar os obstáculos da ação coletiva que 

enfrentam e  têm a capacidade para superar seus próprios problemas de ação coletiva e os 

incentivos para fazê-lo (benefícios tributários vultosos).  

Shepsle (2016) expõe que colocar os juízes ao mesmo par que legisladores como 

jogadores estratégicos não agrada muito a alguns estudiosos da política judicial, que consideram 

o juiz típico de tribunais superiores como um jurista profissional que emite decisões 

fundamentadas em critérios exclusivamente jurídicos, de modo que os legisladores, presidentes 

e burocratas podem atuar estrategicamente, mas os juízes, não. Contudo Shepsle (2016) afirma 

que não há razão para crer que esse comportamento descrito seja necessariamente incongruente 

com uma visão estratégica, pois, como foi possível observar no jogo político descrito, os demais 

atores que se comportam estrategicamente interiorizam a resposta potencial do STF e 
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frequentemente se adaptam a ela, procedendo uma indução para trás, e, dessa forma, removem 

a necessidade de que o STF se comporte desta forma. 

Shepsle (2016) reconhece que é inegável que os juízes são personagens enigmáticos 

para a maioria das teorias da escolha racional sobre a formulação de políticas públicas, pois 

suas motivações, em regra, divergem daquelas atribuídas aos representantes políticos eleitos, 

contudo os tribunais são instituições políticas essenciais na elaboração intergovernamental das 

normas e o Congresso concede conscientemente ao STF uma grande liberdade sobre a 

interpretação e concretização das normas legais e constitucionais. Nesse sentido, os juízes 

fazem política, atuando como se fossem “legisladores de toga”, porque o Congresso tem 

encorajado o STF a compartilhar sua carga legislativa em um meio ambiente cada vez mais 

complexo de elaboração de políticas públicas. 

Nesse contexto analítico proporcionado pela teoria da escolha racional exposta por 

Shepsle (2016), considerando que a força principal que move o conflito social é a distribuição 

de recursos econômicos, resulta que os grupos sociais lutam para que o governo promova 

políticas públicas que lhes sejam benéficas materialmente e, frequentemente lançam mão de 

manobras herestéticas, de modo a induzir que algo pareça outra coisa diferente do que realmente 

é. Assim se criam passivos contingentes implícitos sem pressionar o orçamento de imediato, 

mas jogando a pressão fiscal para o futuro, criando-se expectativas que constituem ameaças 

morais dos mercados, pois a reinterpretação dos fatos de modo favorável a determinados grupos 

de interesse são uma manobra estratégica viável, fazendo parecer que a vitória de grupos de 

interesse específicos é a vitória de todos os contribuintes contra o Fisco. 

É interessante perceber que Shepsle (2016) reconhece que, apesar de a tributação 

idealmente poder ser pensada para ampliar a oferta de bens que gerem externalidades positivas 

e controlar o consumo de bens que gerem externalidades negativas, de modo a aperfeiçoar a 

economia, muito frequentemente, os tributos “ótimos” da teoria econômica, acabam submetidos 

ao turbulento mundo das lutas políticas, em consonância com o que traz Polackova (2000) com 

relação às ameaças morais do mercado que põem em risco a sustentabilidade fiscal. 

Percebe-se, portanto, com base no que expõe Shepsle (2016), que é quase impossível 

tomar decisões em grupo que sejam imparciais e coerentes, pois os ciclos de preferências, a 

manipulação da pauta, a tergiversação estratégica das preferências e as manobras herestéticas, 

frustram as melhores intenções de auferir os dividendos da cooperação. Mesmo as instituições 

essencialmente democráticas não carecem de ambiguidade,  pois o procedimento que se 

estabeleça para regulamentar o processo decisório será determinante para o resultado final, a 

exemplo da regra do exame de admissibilidade e posterior julgamento do mérito de temas 
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tributários de repercussão geral pelo STF, procedimento este que não é completamente neutro 

e exerce intensa influência no resultado final. 

Tais questões se agravam no Brasil, quando se verifica um baixo nível de confiança nas 

instituições, como o Congresso Nacional, o presidente da República, funcionários públicos, 

STF e partidos políticos, sendo que uma parcela considerável da população considera como 

instituições mais confiáveis a Igreja, ao lado dos grupos de família no WhatsApp, e das 

informações veiculadas por meio do Facebook (INCT, 2020). Assim, os baixos níveis de 

confiança nas instituições minam os esforços de produzir um ambiente favorável à cooperação, 

resultando em estratégias em que cada agente busca sempre auferir o maior benefício próprio 

individual, em detrimento dos demais agentes com os quais interage, malogrando a 

possibilidade de auferir os maiores dividendos que podem resultar da ação cooperativa para a 

sociedade como um todo.  

Não se pode deixar de se atentar contudo ao fato de que o reconhecimento de temas 

tributários com repercussão geral no STF influenciou positivamente na questão de dar maior 

transparência ao riscos fiscais da União que determinam a sustentabilidade fiscal no longo 

prazo, ainda mais considerando que, como afirma Shepsle (2016), a resolução dos conflitos 

conforme um procedimento institucional economiza os custos de tratar os assuntos 

individualmente (chamados de custos de transação pelos economistas), tendo em vista que os 

procedimentos confiáveis e públicos constituem um freio ao comportamento arbitrário e 

caprichoso de alguns líderes, e que o fato de que as maiorias sejam cíclicas quanto às suas 

preferências significa que, para romper com a indeterminação sobre as políticas públicas, é 

necessário instituir uma regularidade nos procedimentos que produza a conclusão dos assuntos 

pertinentes. Assim, o instituto da repercussão geral tem o potencial de gerar uma maior 

previsibilidade quanto às decisões judiciais que versem sobre as mesmas questões, na medida 

em que tenham um procedimento cada vez mais previsível, inclusive quanto às regras de 

formação da pauta de julgamento. 

Por outro lado, essa transparência também tornou cada vez mais evidente as 

contradições das disputas políticas tributárias e quem são os atores representados pelos grupos 

de interesse que disputam e se beneficiam dos gastos tributários da União e raramente 

cooperam, o que põe em risco o orçamento público, às custas de toda a sociedade, enquanto os 

riscos fiscais elencados na LDO se distanciarem de forma substancial das preferências 

consideradas aceitáveis pelo eleitor médio brasileiro.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em mente o objeto deste estudo, qual seja, a influência dos temas tributários de 

repercussão geral no STF sobre os riscos fiscais da União, uma das interpretações possíveis é 

de que os vultosos valores correspondentes aos riscos fiscais da União, em especial em matéria 

tributária, podem significar que a notória alta carga tributária brasileira faz valer à pena a 

judicialização das obrigações tributárias, adiando o seu adimplemento, o que estimula a 

mobilização de grupos de interesse que possuem condições de levar adiante morosas disputas 

judiciais, resultando essa conduta de falta de cooperação na ampliação dos riscos fiscais da 

União, em um jogo que se retroalimenta. 

Tal questão seria agravada pelos prolongados períodos que o STF tem levado para julgar 

os temas tributários com repercussão geral, fato este que pôde ser verificado em razão da 

recorrência da indicação dos mesmos temas tributários de repercussão geral nos ARFs ao longo 

de vários anos seguidos, avultando os riscos fiscais da União em razão do acúmulo ocasionado 

pela indefinição jurídica e fiscal. 

Assim, aliando-se essas questões acima expostas ao ambiente desfavorável à 

colaboração entre os indivíduos, decorrente da polarização das suas preferências, que resultam 

em ciclos de preferências entre grupos e agentes políticos, bem como às dificuldades de 

mobilização dos grupos que representam interesses mais amplos dos contribuintes, gera-se um 

contexto em que uma reforma tributária mais ampla, que molde um sistema tributário mais 

simples e justo, mostra-se uma meta ainda distante das possibilidades viáveis de construção de 

consenso entre os interessados.  

Sem embargo, como destaca Shepsle (2016), as sociedades humanas não são utopias e 

sempre há espaço para melhorá-las. Nesse período em que houve o recorte temporal da análise 

que se procedeu neste trabalho, observou-se a formação de um estoque de temas de repercussão 

geral em matéria tributária que resultou na ampliação dos riscos fiscais da União. Nada 

obstante, o esforço do STF em decidir de forma mais célere esses temas, com o aperfeiçoamento 

constante dos procedimentos de julgamento e formação da pauta de temas de repercussão geral, 

dotando-o de maior previsibilidade, além da abertura do STF às diversas vozes da sociedade, 

seja através da aceitação de amicus curiae que representem os mais diversos interesses nos 

julgamentos, seja através de audiências públicas, conduzem à consolidação de valores 

democráticos que levam a uma maior estabilidade do sistema, de modo a tornar mais aceitáveis 

os riscos fiscais aos quais a União se expõe.  
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Uma questão que merece aprofundamento em futuros estudos é de que modo a 

explicitação dos temas tributários de repercussão geral no STF como passivos contingentes da 

União de forma detalhada nos anexos de riscos fiscais influenciaria na mobilização dos grupos 

de interesse para auferir aqueles benefícios fiscais pleiteados, uma vez que tornaria mais fácil 

a apresentação desses temas tributários com repercussão geral como produto comoditizado a 

ser oferecido pelas bancas de advocacia aos seus clientes, oportunidade esta que poderia ser 

lucrativamente explorada por longos períodos, caso se observe morosidade no julgamento pelo 

STF, resultando na ampliação dos riscos fiscais da União.  

Outra questão que mereceria estudo futuro seria identificar as entidades que atuam como 

amicus curiae nas demandas tributárias de repercussão geral no STF e que grupos de interesse 

representam, de modo a se estudar as estratégias que utilizam para influenciar nas decisões da 

Corte, procurando-se analisar de que modo a atuação de amicus curiae nas demandas tributárias 

de repercussão geral no STF influencia nas decisões do STF. 

Por fim, não se pode deixar de registrar que a promoção da justiça fiscal não significa 

apenas uma questão de prestígio dos valores democráticos, mas também uma forma de 

promover o equilíbrio fiscal da União, tendo em vista que a apropriação do orçamento público 

por grupos de interesse poderosos economicamente, inclusive utilizando-se da estratégia de 

monopolização da pauta tributária de repercussão geral no STF, gera desequilíbrio fiscal em 

detrimento de todos os cidadãos contribuintes, que têm as chances de auferir os dividendos da 

cooperação enfraquecidas nesse contexto.   
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