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RESUMO 

SIQUEIRA, Frederico Bocchi. Tax gap no contencioso tributário brasileiro: o que revela o 

caso do Funrural. 124 f. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Fundação Getulio Vargas, 2020. 

 

A dissertação a ser desenvolvida se encontra no contexto do trabalho coletivo proposto pelos 

alunos de direito tributário sobre o tax gap brasileiro, ou seja, a diferença entre o que o governo 

espera arrecadar com uma determinada política tributária e o que é efetivamente recolhido. 

Nesse sentido, cada mestrando apresentará medidas que visem à redução dessa lacuna 

tributária. Inserido nessa perspectiva, o presente trabalho terá como objetivo expor causas do 

tax gap no contencioso tributário brasileiro a partir da identificação de alguns dos problemas 

deste último. Por fim, será analisado o histórico jurisprudencial conturbado do FUNRURAL, 

que servirá de base para a propositura de mecanismos de melhoria do processo tributário 

brasileiro, de modo a evitar futuras celeumas como essa. 

 

Palavras-chave: Tax Gap; Contencioso; FUNRURAL.  

 

  



 

 

ABSTRACT 

SIQUEIRA, Frederico Bocchi. Tax gap no contencioso tributário brasileiro: o que revela o 

caso do Funrural. 124 f. Dissertation (Master’s Degree) – São Paulo: Fundação Getulio 

Vargas, 2020. 

– Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The thesis is part of the collective work developed by the students about the Brazilian “tax 

gap”, which means the difference between what the State expects to collect within a tax policy 

and what is effective paid by taxpayers. Inside this context, each student is to present measures 

in order to reduce such tax gap. In this perspective, the present work has the purpose of bring 

tax gap causes in the tax litigation level as from the identification of some of its problems. 

Lastly, it will be analyzed the troubled case law of the FUNRURAL, which will be base for 

proposing mechanisms in order to improve the Brazilian tax litigation system and avoid future 

events like this. 

 

Keywords: Tax Gap; Litigation; FUNRURAL. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esta dissertação se encontra no contexto macro do projeto coletivo de pesquisa 

proposto por sete alunos da turma de 2018 de direito tributário do mestrado profissional da 

FGV/Direito SP, realizado sob orientação de cinco professores da mesma instituição de 

ensino. A proposta desse projeto coletivo de pesquisa foi elaborar um referencial teórico 

comum, a partir do qual as pesquisas individuais poderiam se desenvolver, sobre o tax gap 

brasileiro, ou seja, a diferença entre o que o governo espera arrecadar com uma determinada 

política tributária e o que é efetivamente recolhido. 

Dessa forma, o referencial teórico macro foi construído em conjunto pelo grupo de 

trabalho do projeto coletivo de pesquisa do tax gap por meio de pesquisa bibliográfica 

colaborativa orientada, com ajustes do autor para adequação às especificidades do assunto 

particularmente desenvolvido. A partir desse contexto, cada aluno pesquisou alguma nuance 

desse tema macro a fim de apresentar medidas que visem à redução dessa lacuna tributária. 

 Inserido nessa perspectiva, esta pesquisa tem como objetivo expor algumas das 

causas do tax gap no contencioso tributário brasileiro, a partir da identificação de alguns dos 

problemas deste último, e analisar o caso da contribuição previdenciária do produtor rural e 

do agronegócio – informalmente denominada Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural 

(FUNRURAL) – para ilustração da celeuma que um contencioso conturbado e moroso pode 

gerar. 

Para tanto, por questões propedêuticas, inicialmente serão brevemente apresentadas 

as bases do que vem a ser o tax gap: sua delimitação conceitual, causas e elementos. Assim, 

colocadas essas premissas, passar-se-á ao exame do contencioso tributário brasileiro. 

Como a análise do sistema processual seria incompleta sem a identificação do 

sistema de normas materiais no qual se insere, serão abordados os números que demonstram 

a situação do sistema tributário brasileiro. 

A partir de então, serão revelados pontualmente alguns dos problemas relacionados 

ao contencioso tributário administrativo (federal) e judicial. Nele, a principal preocupação 

será também indicar os números e as características que o colocam na circunstância em que 

se encontra. Seria essa uma situação confortável? Sua estrutura atual é eficiente? É possível 

(e viável) manter o sistema do contencioso tributário como está? 



15 

Para que se tenha visibilidade do que é inerente ao contencioso e do que não é, os 

problemas serão classificados como “extrínsecos” ou “intrínsecos”. Os primeiros, muito 

embora relacionados direta ou indiretamente ao contencioso, são estranhos a suas normas e 

estruturas. Por sua vez, os segundos são diretamente inerentes ao sistema processual atual e a 

suas estruturas de julgamento. 

Exposto o panorama que permitirá a resposta a essas questões, serão demonstrados 

os avanços conferidos até hoje ao contencioso tributário, a fim de identificar o que pode ser 

melhorado e o que a Administração Pública e o Judiciário precisam implementar, ou 

aperfeiçoar, para concretizar as mudanças iniciadas desde a Constituição de 1988 até o Código 

de Processo Civil de 2015. 

Estabelecidas essas bases, será feita a apresentação do processo legislativo e 

judicial da contribuição ao FUNRURAL, seu histórico, principais discussões e rumos da 

celeuma que se desenrola até os dias atuais, ainda sem perspectiva de desfecho. 

Ao longo de todo este trabalho, mas principalmente em seu fim, adotar-se-á postura 

propositiva para trazer sugestões de mudanças pontuais ou sistemáticas que ofereçam mais 

qualidade ao sistema processual e possam evitar que futuras contingências como a do 

FUNRURAL se repitam. 
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2 TAX GAP1 

2.1  Contexto geral 

O tax gap pode ser definido, segundo a maioria das fontes, como a diferença entre 

o que poderia ser arrecadado e o que de fato se arrecada em determinado sistema tributário.2 

Trata-se da diferença entre os tributos previstos na legislação e o que foi efetivamente 

declarado e recolhido pelos contribuintes em determinado cenário fiscal, seja ele local, 

nacional ou internacional. 

A maioria dos autores que tratam do assunto reconhece que o aprofundamento 

dessa conceituação universalista, visando à obtenção de uma definição mais precisa e, 

sobretudo, funcional do tax gap, exige que sejam consideradas e combinadas certas variáveis 

típicas das distintas realidades econômico-sociais em que seu estudo esteja inserido.3 Para os 

 
1  A presente dissertação faz parte do projeto coletivo de pesquisa sobre o tax gap, fruto da iniciativa de sete 

alunos da turma 2018 de direito tributário do Mestrado Profissional em Direito da Fundação Getulio Vargas 

e realizado sob orientação de cinco professores da mesma instituição de ensino. A proposta desse projeto 

coletivo de pesquisa foi elaborar um referencial teórico comum sobre o tema tax gap, a partir do qual as 

pesquisas individuais poderiam se desenvolver. Dessa forma, o referencial teórico apresentado no Capítulo 

2 foi construído em conjunto pelo grupo de trabalho do projeto coletivo de pesquisa do tax gap por meio de 

pesquisa bibliográfica colaborativa orientada, com ajustes do autor para adequação às especificidades do 

assunto particularmente desenvolvido. 
2  Conforme Alm e Soled (2016, p. 3), “[…] tax gap is the difference between what taxpayers are legally 

obligated to pay in taxes and what they actually pay in taxes”. De acordo com a ARC ([s.d.], p. 2), o tax gap 

representa “[…] differences between the planned tax take and what actually comes in”. Por sua vez, como 

anotam Gemmell e Hasseldine (2012, p. 2), a IRS conceitua tax gap como “[…] the difference between the 

tax that taxpayers should pay and what they actually pay on a timely basis”; para Mazur e Plumley, apud 

Murphy, tax gap é “[…] the difference between the amount of tax that should be imposed by the tax code of 

a country and the amount that is actually reported and paid on timely filed returns” (MURPHY, 2017, p. 2); 

para Warren (2018, p. 3), “Tax gap is the difference between potential tax collections and actual tax col-

lected”. Cf. também IRS, 2005.  
3  Nascimento (2010, p. 7-8), por exemplo, distingue a metodologia empregada pelo Internal Revenue Service 

(IRS) dos EUA, que “busca estimar o gap tributário bruto e líquido, sendo que o valor líquido refere-se ao 

valor bruto menos aquilo que foi pago tardiamente”, da utilizada para “a mensuração do gap tributário pela 

HM Customs and Excise, do Reino Unido [...] aplicada diretamente ao IVA. Há duas abordagens. Na top-

down, calcula-se a diferença entre o valor teórico do IVA que deveria ser pago e os valores efetivamente 

recebidos. A bottom-up usa dados operacionais e de inteligência para corroborar a abordagem top-down e 

atribui as perdas a áreas específicas de problemas. Atribuem-se as perdas no IVA a erros, ignorância, 

dificuldades financeiras, elisão abusiva e evasão deliberada”. Destaca o autor, ainda, metodologia distinta 

utilizada por Giles na Nova Zelândia; ao discorrer sobre um dos mais utilizados indicadores de aferição do 

gap tributário, em metodologia desenvolvida no âmbito da OCDE, Cardoso (2015, p. 4-5) anota que  “o 

último indicador apresentado, e o mais utilizado nas estimativas do ‘gap’ tributário, é conhecido por VAT 

Revenue Ratio – V RR. O V RR, diferentemente do CER, expurga do Consumo Nacional as receitas do 

IVA, mais uma vez incorporando as críticas feitas ao CER. O indicador também situa-se entre 0 e 1, podendo 

ultrapassar 1 nos casos de efeitos cascatas na tributação da economia, por exemplo. Apesar de ser o mais 

utilizado, este indicador ainda tem a limitação de não incorporar as peculiaridades de cada sistema de 

tributação, o que deve ser considerado em análises comparativas”. 
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estudiosos da Associação de Receitas e Alfândega do Reino Unido (ARC),4 em artigo sobre 

o tax gap, a despeito da admissão de um conceito aparentemente simples, ele é repleto de 

controvérsias, o que dificultaria alcançar uma aceitação universal acerca do conteúdo 

pragmático de sua definição.5  

Quanto a critérios e temas que podem eventualmente influenciar a definição do 

conceito de tax gap, pode-se apontar a distinção entre o planejamento tributário/elisão eficaz 

(tax avoidance) e os meios ilegais de não pagamento de tributos (tax evasion). Ademais, pode-

se discutir, entre outros pontos, (i) se tributos pagos em atraso, mas recolhidos em algum 

momento, deveriam ser considerados no cômputo do tax gap; (ii) se obrigações tributárias, 

objeto de discussão judicial quanto à sua existência e/ou extensão, deveriam ser admitidas em 

tais estimativas; ou mesmo (iii) se os custos da administração tributária com ações que visam 

à conformidade fiscal precisam, de algum modo, ser abatidos dos valores recuperados em 

decorrência dessas ações (ARC, [s.d.], p. 3-4). Outra questão em discussão é a associação 

entre o tax gap e a economia informal (shadow economy).  

Além do que estudiosos vislumbram acerca do que é o tax gap, há autores, por outro 

lado, que apontam para um campo de sua não incidência conceitual, ou seja, o que não seria 

tax gap. Conforme Warren (2018, p. 9-10), entre outros exemplos citados, o tax gap: (i) não 

é um fim em si mesmo; (ii) não se resume às informações formalmente conhecidas – e aqui 

ganha relevância o conceito de economia informal;6 (iii) não pode ser extinto por completo, 

sendo tal pretensão irrealizável; (iv) não se pauta por um único e melhor método de 

identificação, inexistindo metodologia perfeita; (v) não é um meio de avaliação da 

performance operacional da administração tributária, sobretudo porque é permeado por 

realidades desconhecidas, não reveladas facilmente (WARREN, 2018, p. 11). 

No que diz respeito à relevância do estudo do tax gap, Warren (2018, p. 4) aponta 

que sua identificação não é importante apenas para ter a dimensão de perdas fiscais de um 

sistema, mas também, por exemplo, para aferir como e em que grau a finalidade da norma 

 
4  A ARC é a união de membros sêniores do que seria a Receita Federal do Reino Unido (Her Majesty’s 

Revenue and Customs – HMRC), que inclui profissionais da área tributária, contadores, advogados, gerentes, 

estatísticos, entre outros. 
5  “One way of describing the Tax Gap is to call it the difference between actual and anticipated tax revenues. 

Put like this it seems simple but, in fact, it is full of pitfalls and dispute over what certain terms mean, 

consequently it is hard to get universal acceptance of any number” (ARC, [s.d.], p. 1). 
6  “Other definitions of the tax gap found in the literature include those employed by, for example, Giles 

(1997b; 1999b), who first define the ‘hidden economy’ or ‘hidden income’. This is designed to capture 

income that is earned but is hidden from the tax authorities and, usually, official statisticians. The tax gap is 

then defined as hidden income multiplied by a suitable tax rate. This raises numerous conceptual and meas-

urement issues, such as: what is included in hidden income, and what is a ‘suitable’ tax rate?” (GEMMELL; 

HASSELDINE, 2012, p. 3).  
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tributária pode ser distorcida em sua implementação e administração. Para Warren (2018, p. 

33), a grande contribuição do estudo do tax gap é a capacidade de conectar, de forma clara, 

(i) a estrutura de política fiscal, o desempenho da administração tributária e o comportamento 

dos contribuintes; com (ii) questões mais amplas de crescimento econômico e sustentabilidade 

fiscal (custeio do Estado – outro ponto que merece reflexão no Brasil). 

Com relação às causas do tax gap, na perspectiva dos contribuintes, os estudos 

acerca dele, com destaque para o The tax gap: a methodological review, elaborado por 

Gemmell e Hasseldine (2012), sugerem um consenso majoritário sobre suas causas, sendo 

elas: (i) ausência de declaração do contribuinte; (ii) declaração a menor da operação ou 

majoração de deduções; e (iii) pagamento a menor de tributos.7 Portanto, é possível sustentar 

que o tax gap é motivado pela ausência de conformidade do contribuinte com as normas 

impostas pelas administrações tributárias.8 Além das condutas dos contribuintes, o tax gap 

pode decorrer de condutas estatais. Segundo o trabalho desenvolvido por Raczkowski (2015), 

a depender do país, a evasão tributária corresponde entre 80% e 90% do tax gap, e o restante 

resulta de planejamentos tributários lícitos,9 corrupção excessiva e baixa efetividade da 

administração tributária. 

É importante mencionar que o estudo das causas do tax gap perpassa ainda por 

questões de certeza tributária (tax certainty) nos termos de recentes relatórios da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Tais estudos buscam entender 

como a certeza na tributação das atividades dos países impacta toda a dinâmica do sistema 

tributário, incluindo-se as decisões de investimento e as relações comerciais. 

Outro elemento para compreender o tax gap e suas causas consiste em buscar as 

razões que motivam os contribuintes a cumprirem as obrigações fiscais, isto é, analisar 

questões comportamentais que refletem no nível de conformidade tributária. Essa análise 

envolve a avaliação das etapas que integram a decisão do contribuinte (SMITH; KINSEY, 

1987, p. 642-645), os modelos que procuram explicar sua tomada de decisão (modelo 

economics-of-crime [ALLINGHAM; SANDMO, 1972, p. 324; BECKER, 1974, p. 9; 

KAHNEMAN; TVERSKY, 1979]; e modelo slippery slope [MUEHLBACHER et al., 2011; 

ALM, 2012]) e as teorias sobre a motivação dos contribuintes (posturas motivacionais 

 
7  “Plumley (2005) notes that this defined gap is split into three components: non-filing (failure to file a return), 

under-reporting (of income and also overstating of deductions), and under-payment (failure to fully pay 

reported taxes owed)” (GEMMELL; HASSELDINE, 2012, p. 5).  
8  Ainda que não seja objeto deste capítulo, percebe-se que esse é o motivo para a tendência dos governos no 

Brasil e no mundo elaborarem programas para estímulo da conformidade tributária. Oportuno citar o 

Programa “Nos Conformes” do Governo do Estado de São Paulo, piloto no Brasil, bem como a iniciativa do 

Governo Federal em criar o Programa Pró-Conformidade em âmbito nacional. 
9  Ressalva-se que o autor retira esse elemento das causas de evasão. 
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[BRAITHWAITE, 2009, p. 17; FELD; FREY, 2002, p. 87-99; FREY, 1997; ROCHA, 2018]; 

moral tributária [TORGLER, 2003]; e normas de reciprocidade [Mancur Olson em 1965; 

KAHAN, 2002, p. 34]) (FELD; FREY, 2002) 

Para os estudiosos, os motivos pelos quais os contribuintes pagam seus tributos 

compreendem tanto os modelos teóricos suprarreferidos quanto outras questões da economia 

comportamental, da ética, das normas sociais e da teoria da prospecção. Nesse sentido, 

existem diferentes comportamentos individuais que pedem estratégias distintas de 

conformidade tributária. Daí surgem os três paradigmas de atuação das administrações 

tributárias: coação (tradicional); serviço (amigável); e confiança (ética) (cf. ALM; 

TORGLER, 2012, p. 635-651). Além do paradigma tradicional da coação e dos novos 

paradigmas do serviço e da confiança, na última década, os nudges são considerados outro 

fator motivador do cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.10 

No caso do Brasil, a relação entre o Fisco e os contribuintes se mostra 

historicamente conflituosa, pautada por paradigmas repressivos que apostam no medo da 

punição, fator diretamente relacionado ao alto risco de detecção (cf. CORREIA; PIRES, 2017, 

p. 232). Nesse sentido, para maior efetividade na arrecadação, a Administração Tributária 

brasileira se fundamentou tradicionalmente no modelo-padrão de conformidade, confiando 

sua efetividade no poder do Estado de impor a observância das normas com base em 

aplicações de penalidades e meios de coerção (enforcement compliance ou “conformidade 

forçada”).11 

 
10  Os nudges foram propostos em 2008 por Richard Thaler e Cass Sunstein e consistem em abordagens 

destinadas a conduzir as pessoas a uma determinada direção, mantendo, contudo, sua liberdade decisória 

(THALER; SUNSTEIN, 2008, p. 1). 
11  O Estado utiliza uma série de meios de coerção, que abrangem: (i) a certidão de regularidade fiscal; (ii) as 

punições pecuniárias (multas ordinárias, qualificadas e agravadas); e (iii) administrativas (por exemplo, a 

inaptidão da inscrição cadastral). O Fisco se vale, ainda, cada vez mais frequentemente, da responsabilização 

tributária dos sócios e administradores, além da representação para imputação de responsabilidade criminal 

(crimes contra a ordem tributária, previstos nos arts. 1.º e 2.º da Lei 8.137/1990; representação fiscal para 

fins penais, prevista nos arts. 44, § 1.º, e 83 da Lei 9.430/1996; e crimes contra a Previdência Social, aqueles 

previstos nos arts. 168-A e 337-A do Código Penal). Além disso, nos últimos anos, foram diversos os 

aprimoramentos na gestão, controle, coerção e cobrança da dívida tributária, entre eles, apenas no âmbito 

Federal, podem-se destacar: (i) Lei 9.4292/1997, que autoriza o protesto extrajudicial da dívida ativa da 

União; (ii) Lei 10.522/2002, que cria o Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor público 

federal – CADIN; (iii) IN 264/2002, que regulamentou os procedimentos para o arrolamento de bens e 

propositura de ação cautelar fiscal; (iv) EC 42/2003, integração entre fiscos; (v) Lei Complementar 

118/2005, que alterou o Código Tributário Nacional para prever a possibilidade de penhora on-line de ativos 

financeiros na hipótese de não pagamento ou apresentação de garantia e alargou o conceito de alienação 

fraudulenta presumida; (vi) Lei 11.488/2007, que alterou a Lei 9.430/1995 para majorar e instituir novas 

multas pelo não recolhimento de tributos; (vii) Lei 11.941/2009, que em seu art. 58 dispôs sobre a 

possibilidade de utilização de bancos públicos para a cobrança da dívida ativa; (viii) Portaria 721/2012, que 

introduziu a lista de devedores da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); (ix) Portaria PGFN 

948/2017, que regulamenta o procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade; (x) 
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Muito embora a conformidade forçada continue tendo seu espaço na identificação 

e repressão daqueles contribuintes que deixam de cumprir suas obrigações, nem todos os 

problemas das administrações tributárias podem ser resolvidos dessa forma. Estudiosos 

apontam que há espaço e ganhos quando o Fisco se afasta do paradigma do crime para, então, 

enxergar o contribuinte como seu cliente,12 entendendo-o além da perspectiva puramente 

econômica e sob uma diversidade de ações focadas na motivação da conformidade tributária.13 

Esse é o chamado paradigma do serviço (cf. BIRD, 2010, p. 4). 

O estreitamento do relacionamento entre o Fisco e contribuintes é um dos objetivos 

declarados da OCDE,14 que, a fim de restaurar a confiança dos contribuintes com o Fisco, 

publicou diversos relatórios e recomendações abordando o tema.15 

Nesse contexto de OCDE, surgiram, em posição de destaque, os programas de co-

operative compliance (conformidade cooperativa),16 desenvolvidos com o objetivo de 

fomentar uma relação de confiança entre a Administração Tributária e seus administrados. 

Tais programas são baseados em uma estratégia moderna de conformidade, firmada na 

transparência e na cooperação das partes. Além disso, considera que, em princípio, há uma 

disposição dos contribuintes para atendimento às obrigações fiscais e tributárias. 

 
Portaria PGFN 396/2016, que institui o Regime Diferenciado de Cobrança de Créditos, que visa o 

acompanhamento patrimonial, procedimentos de protesto, acompanhamento de parcelamentos e garantias; 

(xi) Portaria Conjunta 1.525/2016, que criou o Grupo de Atuação Especial no Combate à Fraude à Cobrança 

Administrativa e à Execução Fiscal, no âmbito da RFB e PGFN; (xii) Portaria RFB 1.750/2018, que 

regulamentou a prática de representação fiscal para fins penais referente a crimes contra a ordem tributária; 

(xiii) Lei 13.259/2016, que passou a prever a possibilidade de dação em pagamento em imóveis para a 

extinção de créditos tributários com a União; (xiv) Lei 13.043/2014, que modificou da Lei de Execução 

Fiscal para prever a possibilidade de apresentação de apólice de seguro como garantia ao crédito fiscal. Além 

disso, a digitalização de processos e procedimentos são outros exemplos do maior grau de controle adotado 

pelas autoridades fiscais, bem como o acompanhamento de teses de maior relevância e impacto no 

orçamento, como divulgado anualmente no relatório PGFN em Números, também foram importantes 

medidas para a cobrança dos créditos fiscais. 
12  O artigo “Rethinking the research paradigms for analyzing tax compliance behavior”, de Alm (2012), 

enfatiza essa mudança de compreensão ao comentar que os governos e as autoridades deixam de ser 

enxergados como órgãos superiores, passando a ser vistos como servidores dos cidadãos, agentes do bem-

estar da comunidade. 
13  Acrescente-se a essa nova visão outra realidade: o crescimento de uma “consciência fiscal”, denominada 

pela literatura como tax morale. 
14  Objetivos institucionais da OCDE: Disponível em: https://www.oecd.org/about/. Acesso em: 29 jan. 2019. 
15  Tais como: o “Study into the Role of Tax Intermediaries” (OECD, 2008), o “Statement of Tax Principles for 

International Business” (OECD, 2013b), o “Co-operative Compliance: a Framework” (OECD, 2013a) e, 

mais recentemente, o “Co-operative Tax Compliance: building better tax control frameworks” (OECD, 

2016). 
16  Cf. OECD, 2008; e OECD, 2013a: países pioneiros no tema e que já fazem parte de um programa cooperativo 

de conformidade, por exemplo: Austrália, Holanda, Irlanda, Itália e Estados Unidos. 
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Para a alavancagem da conformidade fiscal pretendida, com a consequente 

diminuição do tax gap, levanta-se a necessidade de novos padrões de transparência e 

segurança jurídica, simplificação tanto da legislação quanto das obrigações acessórias 

existentes, critérios para classificação dos contribuintes e seus respectivos potenciais de risco 

à conformidade fiscal, criação de instrumentos de prevenção de disputas e investimento na 

qualidade do contencioso já materializado, maior racionalidade no sistema de pagamento dos 

tributos e, também, na utilização de anistias e parcelamentos,17 adequada calibragem na 

aplicação das sanções e dos recursos públicos.  

No contexto do trabalho coletivo acerca do tax gap, vinculado ao escopo 

provocativo desta sintética seção introdutória de contextualização, tais temas foram 

enfrentados por diferentes candidatos. A presente pesquisa, partindo do tema macro tax gap e 

alinhada aos demais estudos desenvolvidos sobre esse assunto, avalia especificamente sua 

relação com a dinâmica do contencioso tributário, administrativo e judicial. 

2.2  Relação entre tax gap e contencioso tributário 

O tax gap, em considerável parte, é provocado por questões extrínsecas ao 

contencioso. Os tribunais administrativos e judiciais figuram, então, como os locais adequados 

para a resolução dos conflitos e fechamento do tax gap, seja pela cobrança efetiva do crédito 

tributário, seja pelo cancelamento da dívida após o julgamento do mérito em debate. 

Todavia, o contencioso, sobretudo na realidade brasileira, acabou por se tornar uma 

forma de retroalimentação do tax gap, seja pela ineficiente atuação dos tribunais, cujos 

resultados em diversas oportunidades manteve ou mesmo aumentou a incerteza tributária 

existente,18 seja pela própria ineficiência das autoridades fiscais e/ou do Judiciário na 

localização e cobrança dos créditos tributários, especialmente nas operações envolvendo 

fraudes fiscais. 

 
17  No contexto da conformidade cooperativa também aparece como reflexão essencial a utilização de 

parcelamentos e anistias com maior racionalidade. Isso porque a reiterada abertura de programas de 

refinanciamento de dívidas (federais, estaduais e municipais: Refis, PERT, PRT, PEP, PPI etc.), com alta 

relação custo-benefício e descontos de até 90% em algumas rubricas, reduz a credibilidade do Fisco, abala 

a confiança daquele contribuinte que busca se manter em dia com suas obrigações fiscais e incentiva a prática 

de planejamentos tributários, ainda que a operação seja alvo de autuação fiscal. Essa é a conclusão que 

Rezende (2015) chega em sua dissertação de livre-docência.  
18  IMF/OECD. Tax Certainty. March, 2017. De acordo com o estudo internacional feito pelo FMI e OCDE, a 

lentidão e imprevisibilidade e inconsistência das Cortes são duas das dez principais razões para a ocorrência 

da incerteza tributária. “Issues associated with dispute resolution mechanisms are also an important driver 

of uncertainty, with the lengthy decision making of the courts, and their unpredictable or inconsistent treat-

ment of taxpayers considered the fourth and sixth most important drivers of uncertainty, respectively”. 

Disponível em: http://www.oecd.org/tax/g20-report-on-tax-certainty.htm. Acesso em: 5 jan. 2019. 
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Quebrar o círculo vicioso entre tax gap e contencioso é essencial e indispensável 

para que se possa restabelecer a integridade do sistema.19 No entanto, tal como o tax gap, esse 

grande contencioso tributário existente, pouco conhecido, mas demonizado por partes 

expressivas da sociedade,20 tem diversas origens que devem ser enfrentadas de acordo com 

suas particularidades. Tal como demonstrado ao longo deste capítulo, o encaminhamento a 

ser dado a um contumaz devedor deve ser diferente do considerado para contribuintes que 

buscam perante a própria administração tributária ou os órgãos julgadores, especialmente do 

Judiciário, uma solução para as lides existentes. 

Nesse sentido, para reduzir a incerteza tributária e consequentemente o tax gap, 

faz-se necessário aprimorar o contencioso tributário existente, a fim de propiciar um ambiente 

de maior celeridade, efetividade e qualidade dos julgamentos e cobrança dos créditos fiscais, 

em especial para que: 

(i) nas situações que envolvam discussões sobre a exigência ou não de 

determinado tributo, seja definida a orientação do julgador sobre a matéria, 

em especial das Cortes superiores. Com isso: (a) é restabelecida a segurança 

jurídica ao sistema jurídico-tributário (certeza tributária), seja para um 

contribuinte específico, seja para outros interessados nos julgamentos de 

teses de maior abrangência; (b) é promovida a extinção e/ou o pagamento 

definitivo do crédito tributário, e não sua postergação desarrazoada, que 

gera indesejados custos aos contribuintes e ao próprio Estado e estimula, 

com base na tradição brasileira, planejamentos tributários que envolvem 

uma postergação do pagamento do tributo até que seja instituído um novo 

programa de refinanciamento de dívidas – o que, paradoxalmente, se 

transforma em uma forma heterodoxa e particular de lidar com o tax gap 

(RUBINSTEIN; VETTORI, 2016); e (c) evita-se também que os eventuais 

questionamentos se perpetuem para períodos posteriores aos já autuados ou 

mesmo para outros contribuintes, gerando enormes passivos tributários 

como os atuais; e 

(ii) sejam aprimorados os sistemas de controle e gestão do Poder Público, 

especialmente com a integração dos diversos órgãos da Administração 

 
19  Como demonstrado ao longo deste capítulo, a confiança da população nas instituições e a crença no bom uso 

do dinheiro pago também são um dos motivos geradores do tax gap (ALM et al., 2012.) 
20  Apenas de forma elucidativa sobre a demonização dos passivos tributários existentes, basta observar que 

qualquer discussão pertinente à reforma previdenciária brasileira passa inquestionavelmente pelas dívidas 

tributárias existentes. Disponível em:  https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/10/23/empresas-

privadas-devem-r-450-bilhoes-a-previdencia-mostra-relatorio-final-da-cpi. Acesso em: 24 jan. 2019. 
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Pública, com o objetivo de aperfeiçoamento das formas de cobrança e 

punição pelo não pagamento das dívidas tributárias, bem como a qualidade 

do contencioso existente. 

Para dar maior celeridade e uniformização a seu sistema processual (item i), o 

Brasil, nas últimas décadas, promoveu alterações legislativas e procedimentais para incorporar 

conceitos típicos da common law, sobretudo para atribuir maior poder às decisões judiciais, 

mas sem abandonar sua tradição no civil law (CONRADO; ARAÚJO, 2016). De acordo com 

Mello e Barroso (2016), essas alterações buscaram justamente reduzir o tempo de duração dos 

processos, as demandas aventureiras e lotéricas (diante da disparidade de decisões), a 

litigiosidade, além de minimizar a sobrecarga das Cortes superiores e melhorar a própria 

legitimidade do Poder Judiciário. 

A mais recente e relevante fase dessa evolução ocorreu com a edição do Código de 

Processo Civil de 2015,21 mas sua origem remonta à década de 1990 com diversas alterações 

legislativas nesse sentido.22 Do ponto de vista administrativo, em especial no âmbito federal, 

a aproximação das decisões judiciais com a rotina administrativa começou com a edição da 

Lei 10.522/200223 e se intensificou após a publicação das diversas normas processuais 

suprarreferidas.24 

 
21  Que incorporou e aprimorou em seu texto diversas alterações processuais que vinham sendo editadas nos 

últimos anos, tais como: (i) o dever de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente 

(art. 926); (ii) a necessidade de observar as decisões proferidas em controle de constitucionalidade, súmula 

vinculante, demandas repetitivas, súmulas e orientação do plenário (arts. 489, § 1.º, VI, e 927), cujos 

impactos se verificam não somente com relação ao mérito, mas também para a concessão de tutela de 

evidência (art. 311, II), improcedência liminar do pedido (art. 332, III), decisão monocrática de mérito 

recursal (art. 932, IV e V), dispensa de reexame necessário (art. 496, § 4.º, III), cabimento de ação rescisória 

(art. 966, § 5.º) e presunção de repercussão geral para a interposição de recurso extraordinário (art. 986, § 

1.º). 
22  Entre elas: (i) Lei 9.756/1998, que alterou o Código de Processo Civil de 1973 para reconhecer que o relator 

inadmitisse recurso em dissonância com a súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores; 

(ii) Leis 9.868/1999 e 9.882/1999, que regulamentaram as ações de controle concentrado de 

constitucionalidade; (iii) EC 45/2004, que criou a súmula vinculante, com efeito mandatório para o Judiciário 

e para as autoridades administrativas e estabeleceu o princípio constitucional da duração razoável do 

processo; (iv) Lei 11.418/2006, que regulamentou a EC 45/2004 para introduzir alterações no Código de 

Processo Civil de 1973 para exigir a existência de “repercussão geral” para a admissibilidade de recurso 

extraordinário, além da possibilidade de sobrestamento de recursos sobre a mesma matéria nos tribunais de 

origem; (v) Lei 11.672/2008, para estabelecer o rito dos recursos repetitivos de controvérsia. 
23  Previu em seu art. 18 uma lista inicial de teses em que a Procuradoria da Fazenda Nacional estaria 

desobrigada de contestar, tendo em vista as decisões proferidas pelos tribunais superiores.  
24  Exemplos: Portaria Conjunta RFB/PGFN 1/2014, que ampliou o rol de dispensa para incluir os recursos 

julgados pelo STJ sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, bem como as ações julgadas em 

controle concentrado ou em repercussão geral pelo STF; Portaria PGFN 502/2016 (alteradas posteriormente 

pelas Portarias 565/2017 e 735/2015) que, entre outras previsões, autorizou a Procuradoria da Fazenda 

Nacional a deixar de discutir matérias objeto de súmulas proferidas por tribunais administrativos ou judiciais, 

além das hipóteses de jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 
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Essas mudanças visavam justamente a promover maior integração entre as decisões 

administrativas e judiciais com a rotina do contencioso tributário, com o intuito de dar maior 

estabilidade ao sistema tributário e reduzir os passivos existentes.  

Paralelamente a esse esforço para a redução da litigiosidade, a Administração 

Pública vem aprimorando seus mecanismos de controle, gestão, coerção e cobrança da dívida 

tributária (item “ii” supra). Ainda que se discutam a constitucionalidade e a legalidade de 

muitas das medidas adotadas, algumas delas já afastadas pelos tribunais superiores,25 é 

inequívoca a orientação adotada nos últimos anos para endurecer a cobrança dos créditos 

fiscais. 

Todavia, em que pese o esforço empreendido para a melhoria do sistema processual 

vigente e do controle e cobrança da dívida fiscal, os dados existentes indicam que não foi 

possível reverter a tendência de crescimento da litigiosidade e a baixa recuperabilidade dos 

créditos fiscais,26 além do aumento do estoque das ações de execuções fiscais e o 

congestionamento das existentes.27 

Portanto, além das alterações promovidas nos últimos anos, muitos estudos vêm se 

orientando pela busca de meios alternativos para propiciar maior harmonia e qualidade ao 

sistema processual tributário e de cobrança do crédito fiscal. 

 
25  Por exemplo, a exigência de depósito prévio para recursos administrativos (Súmula Vinculante 21). 
26  O relatório PGFN em Números, feito pela própria Procuradoria da Fazenda Nacional com os dados 

consolidados do ano de 2019, apresenta um estoque aproximado de R$ 2,4 trilhões de reais de créditos 

tributários inscritos na Dívida Ativa da União Federal, dos quais apenas aproximadamente R$ 24,4 bilhões 

(pouco mais de 1%) foram recuperados nesse período, e 36,99% desse valor havia sido recuperado com a 

concessão de benefícios fiscais. Quando comparados aos anos anteriores, observa-se um constante aumento 

no estoque de dívidas tributárias, bem como uma baixa recuperabilidade dos créditos tributários pelos órgãos 

de cobrança. Apenas para fins de comparação, o primeiro relatório, publicado em 2014 

(http://www.pgfn.fazenda.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/pgfn-em-numeros-

2014/pgfn_numeros_2014.pdf), indicava que o estoque em dívida ativa era de aproximadamente R$ 1,27 

trilhão de reais, tendo sido recuperados aproximadamente R$ 23 bilhões de reais, ou seja, enquanto foi 

mantida a arrecadação, observou-se um aumento no estoque da dívida ativa da União Federal de 

aproximadamente 52% em apenas cinco anos. Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1A8BsHzfaBiI46kjvMEeVo4J_jhqolic8/view?usp=sharing. Acesso em: 8 

nov. 2020. 
27  O relatório Justiça em Números de 2020, feito pelo Conselho Nacional de Justiça com dados de 2019, afirma 

que “A maior parte dos processos de execução é composta pelas execuções fiscais, que representam 70% do 

estoque em execução. Esses processos são os principais responsáveis pela alta taxa de congestionamento do 

Poder Judiciário, representando aproximadamente 39% do total de casos pendentes e congestionamento de 

87% em 2019. Há de se destacar, no entanto, que há casos em que o Judiciário esgotou os meios previstos 

em lei e ainda assim não houve localização de patrimônio capaz de satisfazer o crédito, permanecendo o 

processo pendente. Ademais, as dívidas chegam ao Judiciário após esgotados os meios de cobrança 

administrativos – daí a difícil recuperação” (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizado-em-25-08-

2020.pdf. Acesso em: 8 nov. 2020). 
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Ainda que se avancem nas grandes reformas tributárias em debate, as quais visam 

a uma reformulação da estrutura atual vigente, parece necessária a adoção de medidas para a 

estabilização desse novo sistema, com risco de gerarem novos passivos tributários como o 

existente. A importância dessa temática é tamanha que inúmeros conhecedores da 

complexidade do sistema tributário brasileiro, por exemplo, Maciel (2017a), ex-secretário da 

Receita Federal do Brasil (RFB), defendem que tais medidas teriam até maior eficiência do 

que uma ampla reforma tributária nacional. 

Parece possível admitir que seja necessária não apenas uma reforma tributária que 

envolva questões materiais, na qual a pauta, em especial, seriam questões de transparência e 

complexidade, mas que envolva também aspectos relacionados à eficiência do contencioso 

tributário brasileiro. 

São diversas as propostas que objetivam o aprimoramento dos atuais sistemas de 

resolução de controvérsias, sejam eles administrativos ou judiciais,28 bem como a superação 

dos paradigmas existentes para a criação de formas alternativas de resoluções de disputa, por 

exemplo, a possibilidade de arbitragem para o julgamento de causas tributárias29 e a 

regulamentação do instituto da transação tributária,30 como vem sendo defendido por 

inúmeros juristas pautados por modelos europeus (MACHADO, 2014; TORRES, 2017; 

PISCITELLI; MASCITTO, 2018). Trata-se de soluções complexas, polêmicas e que 

demandam um relativo tempo de discussão e introdução até se tornarem operacionais. 

Além dessas novas e complexas soluções, outros ajustes na organização e dinâmica 

dos tribunais e órgãos administrativos poderiam ter um impacto significativo nos sistemas de 

resolução de conflito. Um exemplo disso poderá ocorrer após a recente edição da Portaria 985, 

de 14 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Portaria PGFN 502/2016 para 

regulamentar a possibilidade de desistência de ações após apurada a ocorrência de prescrição 

intercorrente.  

De acordo com Becho (2014), apenas na Justiça Federal de São Paulo dois terços 

das execuções fiscais já haviam sido atingidas pela prescrição intercorrente, que 

representavam aproximadamente 200 mil processos. Logo, uma simples alteração 

procedimental para a resolução de créditos “podres” poderá ter um impacto representativo na 

eliminação substancial do passivo tributário existente, abandonando-se a cobrança de dívidas 

 
28  Exemplos: Projetos de Lei: 2.412/2017 (execução administrativa do crédito tributário); 5.080/2009 (nova 

Lei de Execuções Fiscais); 281/2014 (regras gerais de processos administrativos fiscais da União, Estados, 

DF e Municípios). 
29  Objeto do Projeto de Lei 4.257/2019, de autoria do Senador Antonio Anastasia. 
30  Lei 13.988/2020, resultante da conversão da Medida Provisória 899/2019. 



26 

consideradas irrecuperáveis pela Administração Pública e permitindo-se que o Poder 

Judiciário se concentre nos processos que envolvam créditos fiscais passíveis de efetiva 

cobrança. 

Outros exemplos de melhorias poderiam ser incorporados pelos próprios órgãos 

julgadores, sobretudo pelas Cortes superiores. Adotar entendimentos que privilegiem a 

jurisprudência firmada,31 estabelecer critérios mais rígidos para a seleção de casos a serem 

julgados pelos tribunais superiores (BARROSO; BARBOSA, 2016) ou simplesmente uma 

melhor condução das pautas de julgamento32 são exemplos de situações que trariam maior 

celeridade, efetividade e certeza ao sistema tributário.  

Ajustes procedimentais/administrativos/jurisprudenciais, que não demandassem 

constantes processos legislativos, nesse contexto, seriam importantes para 

desafogar/aprimorar o atual sistema vigente. 

Além disso, o aperfeiçoamento nos sistemas de informação e melhor integração 

entre os diversos órgãos da Administração Pública, permitindo que os órgãos públicos 

concentrem seus esforços nas atividades mais eficientes para a recuperação do crédito 

tributário e no combate à fraude fiscal, podem se mostrar como elementos centrais para a 

melhora no contencioso existente e, por consequência, no fechamento do tax gap. 

  

 
31  Exemplo do que aconteceu por ocasião do julgamento da constitucionalidade da contribuição previdenciária 

do produtor rural pessoa física (popularmente conhecida como FUNRURAL). Passadas décadas de sua 

instituição, várias decisões judiciais, mudança de entendimento jurisprudencial pelo STF em recurso com 

repercussão geral e a questão ainda não foi efetivamente solucionada. Como consequência da última decisão 

pela constitucionalidade da contribuição (em 2017) e sua não modulação de efeitos, foi gerado expressivo 

passivo para o setor. Entretanto, a decisão não julgou importantes questões como a sub-rogação, tendo 

gerado uma nova corrida ao Judiciário. Atualmente, muitos contribuintes continuam sem pagar a 

contribuição. Além disso, foi editado um parcelamento especial com desconto de multa e juros. 
32  Assim como ocorreu por ocasião do julgamento da tese sobre a (in)constitucionalidade da inclusão do ICMS 

na base de cálculo do PIS e da COFINS. Referida matéria foi julgada pelo STF por meio do RE 574.706, 

submetido ao rito dos recursos com repercussão geral. Entre a primeira inclusão de pauta e o julgamento 

passaram-se aproximadamente 20 anos. Como consequência desse longo período, o Governo Federal, na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias de 2019 (Lei 13.707/2018), estimou que os impactos aos cofres públicos em 

razão dessa discussão superam 250 bilhões a serem restituídos pelos cofres públicos, acrescidos de uma 

perda de arrecadação estimada em R$ 101,7 bilhões, entre os anos de 2012 a 2016. 
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3.  TAX GAP NO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Em primeira análise – e já adiantando pontos que serão mais bem explorados 

adiante –, é possível encontrar um profundo tax gap no contencioso brasileiro. O sistema é 

altamente moroso, possui vasta quantia de recursos e “zonas mortas” em suas esferas 

administrativa e judicial, não tem integração dessas esferas, de modo que o processo recomeça 

na via judicial após o término da discussão administrativa, não tem mecanismos eficazes de 

solução alternativa de litígios, entre muitos outros fatores. 

Nesse sentido, o trabalho busca primeiramente identificar os principais gargalos e 

entraves do contencioso para posteriormente propor melhorias. Para tanto, a partir do viés 

econômico da arrecadação, inerente ao conceito de tax gap, analisa o sistema de forma macro, 

a dinâmica das estâncias administrativa e judicial, seus pontos mais sensíveis e a interação 

entre essas duas esferas. Adicionalmente, explora o emblemático caso do FUNRURAL, que 

revela a ineficiência e a morosidade do contencioso tributário brasileiro, contribuindo com 

elementos para uma conclusão propositiva. 

Não constitui pretensão deste estudo, contudo, avaliar normas processuais 

específicas de cada uma dessas instâncias, tendo em vista a dimensão desse exame. O trabalho, 

frise-se, busca realizar uma análise macro, econômica e comparativa do desenho e da gestão 

do contencioso tributário no País, logo, não exaustiva ou estritamente processual. 

Vale lembrar também que o contencioso tributário é apenas um dos elementos que 

contribuem para o tax gap no Brasil, os quais, extrínsecos e intrínsecos ao contencioso 

tributário, se retroalimentam, o que torna o sistema ainda mais pernicioso. Portanto, a 

ineficiência e a morosidade do contencioso, por exemplo, decorrem não apenas de problemas 

do próprio contencioso, mas também do sistema tributário, complexo e obscuro. 

Assim, a fim de identificar e propor melhorias para o contencioso, o presente 

trabalho considera tanto questões extrínsecas quanto intrínsecas. Sugere-se, portanto, que o 

leitor tenha sempre em mente o contexto macro do sistema tributário, pois, desse modo, poderá 

ele compreender que o desenvolvimento econômico tanto dos entes estatais quanto – e 

principalmente – dos particulares (mola propulsora da economia) somente virá com uma 

ampla reforma de todo o sistema tributário e processual tributário. 

É de suma importância, portanto, que a presente obra seja lida com as outras que 

também se debruçam sobre o tax gap, de forma que o fenômeno seja compreendido em sua 

totalidade. A relevância dessa leitura e compreensão parece ainda maior para o seleto grupo 
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dos representantes políticos, para que seja levado em consideração pela Vox Populi e que 

sejam promovidas as necessárias reformas, sem as quais o sistema tributário (que de 

“sistema”, do ponto de vista ontológico, tem pouco ou quase nada) está fadado ao colapso. 

No tocante aos sistemas tributário e processual tributário, o Brasil tem indicadores 

muito precários. Seu complexo sistema de normas tributárias, aliado a um defasado e 

negligenciado sistema de normas processuais tributárias, acaba por representar um entrave ao 

ambiente de negócios brasileiro e, por consequência, à economia. 

De fato, é impossível tratar das fragilidades do contencioso sem evidenciar a 

precariedade do próprio sistema tributário em si. Apenas para ter noção dessa precariedade, 

pesquisadores frequentemente utilizam os indicadores anuais apresentados pelo Banco 

Mundial, no estudo intitulado “Doing Business”,33 para demonstrar a posição que o País ocupa 

no quesito “Pagamento de Impostos”, que analisa o total anual de pagamentos feitos pelo 

contribuinte, horas despendidas com o compliance fiscal, percentual de carga tributária e 

processos pós-declaração. De 190 economias analisadas o Brasil ocupa a 184.ª posição, 

estando à frente apenas do Congo, Bolívia, República Centro-Africana, Chade e Venezuela. 

O número que mais salta aos olhos é o total de horas despendidas para cumprimento 

das obrigações tributárias, que perfaz 1.501 horas/ano. A média mundial é de 234, o que faz 

do Brasil um dos países mais burocráticos em matéria de estrutura fiscal. 

Em outra pesquisa publicada recentemente,34 concluiu-se que “uma empresa pode 

gastar até 34 mil horas no ano para apurar e pagar tributos, preencher e entregar obrigações 

acessórias e acompanhar fiscalizações”. A pesquisa foi conduzida com 159 empresas de 

diferentes setores no Brasil, levando em consideração o porte das organizações e o setor de 

atuação (que pode ser mais ou menos regulamentado). Empresas com receita líquida entre 45 

milhões e 1 bilhão de reais consomem em média entre 3 a 9 mil horas por ano para 

cumprimento das obrigações tributárias. Já as empresas entre 1 a 7 bilhões de receita líquida 

chegam a ter entre 9 e 34 mil horas despendidas por ano nessa atividade. 

 

 

 

 
33  BANCO MUNDIAL. Doing Business 2020. Disponível em: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf; PWC E 

BANCO MUNDIAL. Paying Taxes 2020. Disponível em: https://www.pwc.com/gx/en/paying-

taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2020.pdf. Acesso em: 16 abr. 2020. 
34  DELOITTE. Tax do Amanhã. Disponível em: 

<https://drive.google.com/file/d/1mwI8k0nfD6qWIkedb3pjaosiEKAQGaom/view?usp=sharing. Acesso 

em: 16 set. 2020. 
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Figura 1 – Média de horas gastas na gestão tributária por ano 

 

Fonte: Deloitte. 

 

Do aspecto governamental, o sistema tributário também é pouco eficiente no 

tocante à arrecadação, contribuindo significativamente para o aumento do tax gap. 

Estudos35 indicam que o contencioso tributário vem crescendo nos últimos anos, 

mesmo após a implementação de reformas processuais como o Código de Processo Civil de 

2015. De 2013 a 2018, o estoque de processos na esfera federal cresceu 51%, passando de R$ 

2,275 trilhões para R$ 3,4 trilhões, representando mais da metade do PIB brasileiro (50,5%). 

A receita que efetivamente ingressou no caixa da União neste último ano não chegou a R$ 

2,941 trilhões. 

 

 
35  ETCO/EY. Estudo dos desafios do contencioso tributário brasileiro. Disponível em: 

https://drive.google.com/open?id=19-UBzooUWg-EkSRvAEusViUSKfdON-TX. Acesso em: 17 abr. 2020. 
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Figura 2 – Evolução do contencioso tributário 

 

Fonte: EY 2009, com base em dados do IBGE e RFB. 

 

A duração dos processos tributários também é um fator de preocupação. Com base 

em relatórios da RFB,36 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)37 e do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ),38 o estudo revelou que, em 2018, a média de duração 

dos processos – desde o início na esfera administrativa até o desfecho no campo judicial – era 

de 18 anos e 11 meses, sendo 124 dias em primeira instância administrativa, 2.190 em segunda 

e terceira instâncias administrativas e 4.594 dias no âmbito judicial. 

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) classifica os devedores 

conforme a recuperabilidade dos respectivos débitos, em categorias A, B, C e D, sendo “D” 

os débitos considerados irrecuperáveis. Somente estes últimos representam cerca de 53% do 

montante total existente. 

 

 
36  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Relatório Anual de Atividades da RFB. 2017. Disponível em: 

http://receita.economia.gov.br/publicacoes/relatorio-anual-de-atividades/ra_2017_versao-web.pdf. Acesso 

em: 6 maio 2020. 
37  Dados extraídos do endereço eletrônico do CARF, publicados em 2015 em decorrência da Operação Zelotes. 
38  Relatórios Justiça em Números relativos aos anos de 2017 e 2018. 
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Figura 3 – Estoque por rating do devedor 

 

Fonte: PGFN. 

 

Lopes (2017, p. 35), em estudo empírico realizado com 30 das maiores empresas 

brasileiras, avaliou, entre outras questões, a representatividade do contencioso tributário em 

relação ao cível e trabalhista. A pesquisa apontou o montante de cerca de 283 bilhões de reais 

em discussões tributárias, 39 bilhões em discussões trabalhistas e quase 77 bilhões em cíveis, 

o que representa um contencioso fiscal 7,24 vezes maior do que o trabalhista e 3,69 vezes 

maior do que o cível. Do aspecto da eficiência do Judiciário, o Banco Mundial aponta39 que 

reformas que enderecem qualidade, velocidade e acesso à justiça favorecem melhorias na 

produtividade e no desenvolvimento econômico. A referida autora menciona um estudo feito 

por Chemin (2018, apud LOPES, 2017) que indica uma melhoria de 22% na produtividade de 

empresas de cujos países tenham promovido reformas desse tipo. 

Diante desse cenário, o presente trabalho apresentará proposições de melhoria para 

o processo tributário que possam garantir mais celeridade e segurança jurídica, favorecendo 

tanto a economia privada quanto a arrecadação estatal. 

Tomar-se-á como paradigma o caso do FUNRURAL, cujas morosidade de julgamento 

e concomitante confusão legislativa trouxeram reflexos em sua efetiva aplicação e, 

consequentemente, geraram um contencioso que vem se estendendo por muitos anos, ainda 

sem solução política ou judicial definida. Procurar-se-á expor, por meio da demonstração do 

caso, que em um sistema de normas tributárias mais simples e coesas, cumulado com um 

sistema de normas processuais tributárias, cujas proposições de melhoria serão apresentadas 

neste trabalho, uma situação como essa dificilmente ocorreria. 

 
39  BANCO MUNDIAL. Doing Business cit., p. 33-34. 
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Diante do exposto, deve-se ter em mente como ideal que tais proposições devem 

fazer parte de uma ampla agenda de reforma tributária nacional, com vetores de simplificação, 

equidade, neutralidade e transparência. Assim, trabalhando na base do sistema, será possível 

garantir-lhe o máximo de eficácia possível com um sistema processual mais enxuto e célere. 

Portanto, convém primeiro a este estudo apontar os principais problemas 

enfrentados pelo Brasil no tocante ao contencioso tributário. Na sequência, avalia-se o caso 

do FUNRURAL, que demonstra a ineficiência e a morosidade do contencioso. A partir dos 

elementos identificados de forma abstrata e com a análise do caso do FUNRURAL, busca-se, ao 

final, propor melhorias para o atual contencioso. 

Os problemas analisados serão apresentados a seguir sob dois prismas: os 

extrínsecos ao contencioso, derivados do sistema tributário de forma macro, que afetam o 

processo e contribuem para o tax gap; e os intrínsecos, inerentes ao próprio sistema processual 

e sua estrutura, que constituem fragilidades que igualmente colaboram para o incremento do 

tax gap. 

3.1  Problemas extrínsecos 

Os problemas apresentados a seguir são relacionados a fatores externos à estrutura 

dos órgãos de julgamento administrativos e judiciais. Eles derivam do sistema tributário e seus 

participantes, seja no tocante à precariedade do processo legislativo, seja na cultura 

predominante entre Fisco e contribuinte. 

A precariedade do processo legislativo brasileiro, notadamente com relação à 

produção de normas tributárias, pode ser encontrada tanto nas normas postas quanto nas que 

não o estão, mas deveriam sê-lo. Por estas últimas – que representam apenas uma provocação 

abstratamente ampla desta obra –, serão aqui abordados apenas alguns institutos existentes e 

devidamente legislados em países com experiência de contencioso mais maduro e eficiente 

que o brasileiro e que podem ser instituídos no Brasil, caso sejam vencidas algumas barreiras 

dogmáticas em franca obsolescência. É o caso da arbitragem e da transação tributária. Esta 

última, vale dizer, em um esforço legislativo que intensificou a referida obsolescência da 

doutrina clássica administrativista, foi recentemente regulamentada no Brasil e será mais bem 

detalhada adiante neste trabalho. 
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No tocante ao direito posto, as normas que existem formam um sistema complexo 

e difícil de interpretar com coesão, o que favorece a adoção de argumentos de defesa para 

ambas as partes em litígios entre Fisco e contribuinte.40 

Por fim, externamente ao contencioso, está a problemática cultura do litígio entre 

Fisco e contribuinte no Brasil, a ser tratada a seguir. 

3.1.1 Cultura do litígio 

O primeiro dos problemas encontrados – e um dos mais destacados pelos juristas – 

é o da excessiva litigiosidade entre Fisco e contribuinte no País. O processo muitas vezes é 

utilizado pelo contribuinte como mecanismo de protelação de cobranças devidas, até que 

sobrevenha um programa de pagamento incentivado com longas parcelas e redução de multas 

e juros. 

O governo, por sua vez, conivente com essa cultura de espera por programas de 

parcelamento e pressionado por déficits fiscais, cede e implementa os ditos programas, o que 

premia a inadimplência e estimula a informalidade. 

Também contribui negativamente para tanto o extenso rol de pesadas multas para 

punir não somente as mais graves infrações, cuja sanção se justifica, mas também aquelas em 

que a penalização – e a dosimetria atual – é questionável, como o mero erro na apresentação 

de obrigação acessória. 

O sistema tributário atual, na forma como se apresenta, impõe aos contribuintes 

altos custos de conformidade e pesadas horas para cumprimento de todas as obrigações 

tributárias legalmente impostas. 

Bossa (2017, p. 27) assinala três principais aspectos que fomentam o contencioso 

tributário brasileiro: (i) socioculturais e institucionais; (ii) políticos e econômicos; e (iii) 

normativos e processuais. 

 
40  Nesse sentido, merecem menção as palavras do Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, 

proferidas na exposição de motivos da Medida Provisória 899/2019, que regulamentou pela primeira vez o 

instituto da transação tributária no Brasil: “[...] 6. Em ambos os modelos a transação é instrumento de solução 

ou resolução, por meio adequado, de litígios tributários, trazendo consigo, muito além do viés arrecadatório, 

extremamente importante em cenário de crise fiscal, mas de redução de custos e correto tratamento dos 

contribuintes, sejam aqueles que já não possuem capacidade de pagamento, sejam aqueles que foram 

autuados, não raro, pela complexidade da legislação que permitia interpretação razoável em sentido 

contrário àquele reputado como adequado pelo fisco” (grifo do autor). Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2019/medidaprovisoria-899-16-outubro-2019-789266-

exposicaodemotivos-159254-pe.html. Acesso em: 15 ago. 2020. 
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Nos aspectos socioculturais e institucionais está a constante desconfiança que 

permeia a relação entre Fisco e contribuinte. Dados o extenso volume de informações 

negativas divulgadas na mídia a respeito da má gestão dos recursos públicos e os escândalos 

de corrupção que drenam para a clandestinidade parte significativa dos tributos arrecadados, 

o contribuinte perde a confiança nas instituições e no emprego de sua contribuição 

originariamente feita para auxiliar na manutenção dos direitos e garantias dos cidadãos. Em 

face desse cenário e pressionado por déficits fiscais, o Fisco também age com desconfiança 

do contribuinte, adotando viés arrecadatório em seus procedimentos. 

Exemplo da visão arrecadatória e de curto prazo dos governos federal, estaduais e 

municipais são os programas de parcelamento, que fazem parte dos aspectos políticos e 

econômicos da alta litigiosidade. Somente na esfera federal, nos últimos anos, foram 

instituídos (ou reinstituídos) parcelamentos incentivados aproximadamente de dois em dois 

anos.41 Conforme pontuado, essa prática acaba por desestimular a pontualidade no 

cumprimento das obrigações tributárias, provocando queda de arrecadação e incentivo à 

inadimplência. 

Outro fator político é a extensa concessão de benefícios fiscais, cuja contribuição 

para o desenvolvimento regional é questionável42 e se traduz em medida arrecadatória de curto 

prazo, muitas vezes sem a instituição de regras claras e objetivas que determinem 

contrapartidas mensuráveis. O resultado dessa indefinição é a insurgência do próprio Fisco 

contra o beneficiário, incrementando o contencioso. 

Por fim, entre os aspectos normativos e processuais destacam-se a complexidade 

do sistema tributário brasileiro, a precariedade técnica de sua produção normativa e a morosa, 

incoerente e instável estrutura que rege o contencioso tributário no Brasil, que serão 

explorados a seguir. 

 
41  REFIS (Lei 9.964/2000), PAES (Lei 10.684/2003), PAEX (MP 303/2006), REFIS da Crise (Lei 11.941/2009, 

reaberto em 2013 pela Lei 12.865/2013 e em 2014, pela Lei 12.973/2014), REFIS da Copa (que consistiu em 

mais uma reabertura do REFIS da Crise, pelas Leis 12.996/2014 e 13.043/2014), PRORELIT (MP 685/2015, 

convertida na Lei 13.202/2015, PRT (MP 766/2017) e PERT (MP 783/2017, convertida na Lei 13.946/2017). 
42  Vide trabalho realizado por Santos (2019). 
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3.1.2  Complexidade do sistema tributário, falta de clareza e sistematização da legislação e 

suas interpretações 

O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo.43 A título de 

exemplo, são cinco tributos incidentes sobre bens e serviços,44 com competências distintas, 

alíquotas variadas, diferentes regimes de tributação e múltiplos benefícios fiscais e regimes 

especiais. O resultado dessa mistura de particularidades é uma profunda distorção no sistema 

de arrecadação, que sequer torna viável saber com certeza o montante efetivo de tributos 

incidentes na cadeia de produção e comercialização de quaisquer bens e serviços. 

A falta de transparência nesse sentido tende a impedir que o cidadão tenha 

visibilidade do custo de financiamento do Estado, o que pode contribuir negativamente para 

o exercício da cidadania e minar sua confiança nas instituições. 

Segundo o estudo apresentado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação (IBPT),45 desde a promulgação da Constituição de 1988 até setembro de 2018, 

foram editadas 390.726 normas em matéria tributária e 16 emendas constitucionais tributárias. 

Isso significa mais de 1,92 norma tributária por hora (em dias úteis). 

Somam-se a isso a grande quantidade de obrigações acessórias46 a serem cumpridas 

pelos contribuintes e o elevado custo de conformidade (em tempo e dinheiro) para cumprir 

essas obrigações. 

A falta de qualificação da produção normativa também é outro fator precário para 

o contencioso tributário brasileiro. As normas no País são editadas sem estudo adequado de 

viabilidade e impactos econômico-sociais ou mesmo sem acompanhamento posterior à sua 

edição para análise de eficácia. Quanto mais dúbias e confusas as normas, maior é o 

contencioso, e não se pode crer que um sistema tributário com tamanha produção normativa 

seja organizado, claro e simples. 

 
43  Merece destaque o estudo feito pelo Centro de Cidadania Fiscal e apresentado pelo economista Bernard 

Appy à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, intitulado “Disfunções do Sistema Tributário 

Brasileiro”, maio 2017. Disponível em: https://drive.google.com/open?id=1WvSm0xHsoWlONc 

M3dj2AlRzxiLh1hp0n. Acesso em: 16 abr. 2020. 
44  ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. 
45  IBPT. Quantidade de normas editadas no Brasil: 30 anos da constituição federal de 1988. Disponível em: 

https://ibpt.com.br/noticia/2683/Quantidade-de-NORMAS-EDITADAS-NO-BRASIL-30-anos-da-

constituicao-federal-de-1988. Acesso em: 16 abr. 2020. 
46  Entre as principais obrigações acessórias criadas ou alteradas desde 2005, tem-se: NF-e (Ajuste SINIEF 

07/2005, com obrigatoriedade de utilização estabelecida pelo Protocolo ICMS 42/2009), SPED (Decreto 

6.022/2007), CT-e (Ajuste SINIEF 09/2007), ECD (IN RFB 787/2007), EFD ICMS IPI (Ajuste SINIEF 

2/2009), MDF-e (Ajuste SINIEF 21/2010), EFD Contribuições (IN RFB 1.052/2010), ECF (IN RFB 

1.422/2013), e-Financeira (IN RFB 1.571/2015), e-Social (Decreto 8.373/2014) e EFD-Reinf (IN EFB 

1.701/2017). 
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O caso do FUNRURAL, que será detalhadamente explorado adiante, retrata 

perfeitamente a situação de falta de clareza e sistematização da legislação, bem como suas 

interpretações. Desde a edição da Constituição Federal de 1988, que previu a contribuição 

previdenciária, foram editadas 14 normas47 a respeito do FUNRURAL evidenciando total falta 

de coordenação e gestão legislativa, o que culminou em uma verdadeira “colcha de retalhos 

legislativa”. 

Muitos desses dispositivos foram ainda desafiados como inconstitucionais, e a 

demora e a falta de eficiência do Judiciário em solucionar o tema colocaram os contribuintes 

em situação de total insegurança jurídica. Além disso, a atuação do Judiciário prejudicou a 

arrecadação do Estado, incrementando o tax gap relativo a essa contribuição.  

A questão do FUNRURAL é tão paradigmática que a demora no julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 596.177/2011 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) implicou a 

análise da constitucionalidade de uma norma que na época da decisão já havia sido alterada 

(Lei 8.540/1992), sem a possibilidade de se manifestar sobre a nova norma (Lei 10.256/2001), 

pois não era objeto do questionamento. Nesse sentido, a norma que naquele momento foi 

julgada inconstitucional era, no entanto, constitucional, tendo em vista as alterações 

posteriores.  

Essa falta de clareza e sistematização da legislação do FUNRURAL, potencializada 

pela atuação morosa do Judiciário, provocou a perda de arrecadação do Estado pelo período 

que seguiu a decisão de 2011 e criou uma espécie de expectativa de posicionamento também 

com relação à nova norma. 

Com a profusão de normas existentes, torna-se hercúlea ao contribuinte a tarefa de 

acompanhar as modificações de legislação, colocando-o em situação de insegurança em face 

do correto cumprimento, o que favorece a evasão, a sonegação ou o mero descumprimento 

involuntário da obrigação tributária. Essa situação se agrava com a sistemática do lançamento 

por homologação, que deixa o contribuinte por cinco anos sujeito a eventuais questionamentos 

pelo Fisco. 

Igualmente hercúlea é a tarefa para o agente fiscal, o que coloca à margem da 

discricionariedade e demonstra falta de clareza interpretativa dos procedimentos de 

fiscalização e cobrança do crédito tributário. 

 
47  Lei 7.787/1989; Lei 8.212/1991; Lei 8.398/1992; Lei 8.540/1992; Lei 8.861/1994; Lei 8.870/1994; Lei 

9.528/1997; EC 20/1998; Lei 10.256/2001; EC 42/2003; EC47/2005; Lei 11.718/2008; Resolução Federal 

15/2018; e Lei 13.606/2018. 
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Sob a ótica da jurisprudência, a profusão de normas também fulmina a possibilidade 

de uma sistematização de interpretações que garantam a estabilidade do sistema. Assim, a 

jurisprudência dos tribunais administrativos tende a oscilar – mesmo a das instâncias 

superiores, cujo papel deveria ser o de uniformizar a interpretação da legislação tributária –, 

colocando em xeque a isonomia e a segurança jurídica e perpetuando o contencioso pela via 

judicial. 

Ainda no tocante a interpretações, vale destacar a subutilização do procedimento de 

consulta formal sobre a legislação tributária. São poucas as unidades da federação em que esse 

procedimento é organizado e transparente, e, mesmo nas que o são, verifica-se que não é 

amplamente adotado. Em estudo realizado que perquiriu as causas dessa subutilização 

(VASCONCELLOS; SILVA, 2016, p. 5), foram identificados os seguintes fatores: 

a) Ausência de respostas técnicas e imparciais às questões suscitadas; 

b) Os contribuintes entendem que as respostas às consultas, de modo geral, tendem 

à interpretação que gerar maior arrecadação; 

c) A utilização do procedimento de consulta traz maior atenção do Fisco para o 

consulente, desestimulando seu uso; 

d) Falta de acesso aos agentes que responderão à questão formulada e à ausência de 

coordenação geral; 

e) Demora para responder às consultas, o que pode inviabilizar operações cujo tempo 

de realização eventualmente não comporte a espera pela resposta. 

3.1.3 Incipiência de mecanismos de autocomposição e métodos alternativos de resolução de 

conflitos 

Um ponto em que o contencioso brasileiro diverge do de muitos países com 

experiência tributária mais eficaz é o da pouca utilização de meios alternativos para solução 

de controvérsias tributárias ou oportunidades de autorregularização. 

Um dos motivos para o Brasil pouco ter avançado no tema ao longo de sua história 

reside nas concepções da doutrina clássica administrativista a respeito da supremacia do 

interesse público. Para autores como Bandeira de Mello (2001, p. 812), a indisponibilidade do 

interesse público representa um obstáculo à submissão da resolução de conflitos entre Fisco e 

contribuinte a árbitros particulares, devendo caber apenas ao Judiciário tais resoluções. 
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Sobre esse aspecto, Torres (2017, p. 320-321) defende que formas alternativas de 

solução de conflitos (mediação, arbitragem e transação) têm espaço para inserção em nosso 

ordenamento, sem ferir a indisponibilidade do bem público ou a legalidade. Por conseguinte, 

passa-se a atender às necessidades tanto do contribuinte quanto do erário, com melhores 

resultados para este último: 

 

Fartos são os exemplos nos quais os elementos dos tributos são alcançados por 

composição que dependem de manifestação de vontade das partes. Ajustes de pautas 

de valores, definição de preços de mercado, quando não se tenha elementos 

convincentes para aferir sua quantificação, valor de intangíveis, hipóteses de 

cabimento de analogia e equidade, no espaço autorizado pelo ordenamento (art. 108, 

do CTN), dentre outros, demonstram que há espaço para decisões arbitrais, 

transações ou conciliações judiciais, a depender do estágio de interferência no 

procedimento. 

Em nenhum desses casos estar-se-ia abandonando o espaço da legalidade. Ao 

contrário. Tudo em conformidade com a lei, caberia criar condições para alcançar 

uma posição de justiça sobre os elementos concretos da situação conflitiva, para 

constituição ou extinção do crédito tributário sem demoras ou excessos de 

procedimentos. 

Deveras, é difícil aceitar que a transação ou a arbitragem se possam prestar para 

discutir situações jurídicas formais ou adequadamente provadas, como bem salienta 

José Osvaldo Casás. Contudo, preferível, em muitos litígios, soluções individuais, 

caso a caso, do que as modalidades generalistas de generosos parcelamentos, sem 

atenção à situação típica de cada contribuinte, ou concessões de isenções que se 

aplicam indistintamente a todos. São formas de gastos tributários que poderiam ser 

perfeitamente evitados, com maior economia de resultado para o erário. 

Formas alternativas para resolução de conflitos em matéria tributária podem ser 

desenvolvidas e aplicadas tanto de um modo preventivo, para aquelas situações 

antecedentes a contenciosos formalmente qualificados, como para as que se 

encontrem já na forma de lides, de modo incidental, servindo de objeto para 

processos administrativos ou judiciais em curso. No primeiro caso, temos diversas 

modalidades de procedimentos, alguns dos quais já adotados com plena eficácia, 

como é o caso do parcelamento (art. 155-A, CTN), denúncia espontânea (art. 138, 

CTN), consignação em pagamento (art. 164, CTN), anistia (180, CTN); com outras 

experiências, como é o caso da arbitragem, presente no nosso ordenamento, mas 

limitadamente para os chamados “direitos disponíveis” (art. 1.º, da Lei n.º 9307/96). 

No outro, como alternativa para a solução de conflitos em andamento, parece-nos 

que a conciliação judicial, a mediação e a transação (administrativa, art. 171, CTN) 

e outros pactos na relação tributária, seriam os instrumentos recomendáveis, dentro 

dos limites que a legislação possa impor. 

O que importa é que, ao final, tenha-se um ato administrativo, unilateral, constitutivo 

de um direito de crédito para a Fazenda Pública, segundo as previsões legais, mas 

que fica ainda dependente de extinção por parte dos contribuintes. Nada que ver com 

hipóteses de negócios contratuais ou coisa do gênero, até porque não há qualquer 

definitividade no crédito cumprido ao final, porque a disponibilidade limita-se à 

Administração, cabendo a revisão do ato dentro do prazo de prescrição. 

 

Escobar (2016, p. 82) também reconhece que o pensamento administrativista 

clássico merece novos contornos na atual conjuntura,48 de maior parceria entre Estado e novos 

 
48  Di Pietro (2005, p. 46) também apela pela necessidade atual de ressignificação de conceitos clássicos 

administrativistas, ante a reforma da Administração Pública, fruto da globalização. 
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atores sociais. Assim, não seria absurdo aceitar a extensão dessa parceria também para a seara 

de resolução de conflitos via arbitragem, e não somente pelo Judiciário. 

No Brasil, os processos administrativo e judicial resumem-se ao modelo tradicional 

de litígio: seu início se dá com a autuação do contribuinte, passa pela defesa administrativa, 

inscrição do débito em dívida ativa (no caso de decisão administrativa desfavorável ao 

contribuinte) e defesa judicial (por ação movida pelo contribuinte ou defesa contra a cobrança 

do débito movida por execução fiscal de iniciativa do Fisco). Os diplomas normativos que 

regulam o tema são o Decreto 70.235/1972, que regula o processo administrativo federal, o 

Código de Processo Civil de 2015 (Lei 13.105/2015) e a Lei de Execuções Fiscais (Lei 

6.830/1980), além de algumas disposições do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966). 

A crítica que se faz a esse modelo é a quem ele beneficia: o contribuinte regular ou 

o que se utiliza da vasta gama de recursos existente para protelar o pagamento do tributo? 

Nesse aspecto, Carvalho (2017, p. 70-79) evidencia fragilidades nos dois modelos 

de contencioso que tornam dúbia sua eficiência para a arrecadação aos cofres públicos, bem 

como a própria imparcialidade dos julgamentos. No tocante à esfera administrativa, ele faz 

crítica aos bônus de eficiência concedidos aos agentes públicos (fiscais e julgadores), cujos 

comentários serão feitos no tópico seguinte. Na esfera judicial, menciona a baixa eficiência 

do processo de execução fiscal, que pouco reverte em receita real para a União, conforme 

expõe estudo realizado por Martins (2014, p. 561-594). 

A partir dessas reflexões, Carvalho recorre à teoria econômica do consumidor para 

demonstrar que métodos alternativos de solução de litígios (como a arbitragem, mediação ou 

transação) podem ser uma boa opção para dar eficiência à arrecadação e reduzir o contencioso 

tributário. Por aplicação dessa teoria, ele demonstra que, e, um processo de transação entre 

Fisco e contribuinte, o julgador tem um campo de restrição normativa no qual possui uma 

gama de decisões possíveis, considerando o conflito de interesses entre as partes. Entre o 

campo de restrição de recursos do contribuinte e de restrição orçamentária do Fisco há um 

arco de decisões ponderadas possíveis que consideram os dois vetores de interesse. 

Assim, superadas algumas barreiras como a da indisponibilidade do bem público, 

tipicidade cerrada do tributo e vinculação do agente público à lei, poder-se-ia encontrar 

margem de barganha que atenda de forma ponderada tais interesses (o do Fisco, de arrecadar 

o máximo possível, e o do contribuinte, de pagar o mínimo possível). 

De fato, livre de preconceitos ou rigidez injustificada, merece crítica a ideia de uma 

absoluta e irrestrita “indisponibilidade do crédito tributário”, que nem sequer possui contornos 

objetivos definidos na legislação. 
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Tal como assevera Bossa (2017, p. 36), “a adoção de métodos alternativos é vista 

como verdadeiro ‘tabu’ em razão da equivocada e ilimitada interpretação do princípio da 

indisponibilidade do interesse público”. Torres (2017, p. 318-319), a esse respeito, leciona: 

 

O que vem a ser, precisamente, “indisponibilidade do crédito tributário”? O 

princípio da indisponibilidade do patrimônio público e, no caso em apreço, do 

crédito tributário, desde a ocorrência do fato jurídico tributário, firmou-se como 

dogma quase absoluto do direito de estados ocidentais, indiscutível e absoluto na 

sua formulação, a tal ponto que sequer a própria legalidade, seu fundamento, poderia 

dispor em contrário. E como o conceito de tributo, até hoje não definido 

satisfatoriamente, acompanha também essa indeterminação conceitual da sua 

indisponibilidade, avolumam-se as dificuldades para que a doutrina encontre rumo 

seguro na discussão do problema. 

Porquanto “tributo” e “indisponibilidade” não sejam conceitos lógicos, mas, sim, 

conceitos de direito positivo, variáveis segundo a cultura de cada nação, próprios de 

cada ordenamento. Será o direito positivo a dar os contornos do que queira 

denominar de “direito indisponível”, inclusive suas exceções (direito inalienável 

inter vivos, direito intransmitível mortis causa, direito irrenunciável, direito não 

penhorável etc.). Tome-se como premissa a inexistência, no direito de todos os 

povos, de um tal princípio universal de “indisponibilidade do tributo”. 

[...] 

Assim, no campo da aplicação, nada impede que a lei possa qualificar, dentro de 

limites e no atendimento do interesse coletivo, os melhores critérios para 

constituição, modificação ou extinção do crédito tributário, inclusive os meios de 

resolução de conflitos, vinculativamente e com espaço para discricionariedade, no 

que couber, visando a atender a economicidade, celeridade e eficiência da 

administração tributária. 

Temos para nós que o legislador detém, sim, liberdade constitucional para proceder 

à identificação de métodos alternativos para extinção do crédito tributário, mediante 

solução de controvérsias em matéria tributária, ao tempo que, ao fazê-lo, deverá 

predispor, de modo claro, os limites que permitirão aos contribuintes e à 

Administração alcançarem bom êxito na resolução de conflitos que tenham como 

objeto matéria de fato de difícil delimitação ou cujas provas apresentadas não 

permitam a formação de um juízo consistente para identificar a proporção da 

ocorrência factual ou mesmo a correta quantificação da base de cálculo do tributo. 

Havendo dificuldades nesses processos lógicos de subsunção, poderia ser útil a 

utilização de algum desses mecanismos. 

 

Em 2020, o Brasil avançou nesse sentido ao regulamentar o instituto da transação 

tributária, previsto no art. 171 do CTN. A Lei 13.988/2020, resultante da conversão da Medida 

Provisória 899/2019, trouxe aos contribuintes a possibilidade de transacionar com o Fisco 

débitos tributários por meio de adesão a condições previamente estabelecidas pela Fazenda 

Pública, ou por iniciativa individual, em casos específicos. 

No tocante a outros mecanismos, como a arbitragem ou mediação, ainda não houve 

avanço significativo até o momento da elaboração deste trabalho. 
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Merece destaque, contudo, que a exposição de motivos da Medida Provisória 

899/201949 corrobora a ideia de que o modelo de transação proposto contribui para a 

arrecadação e a consecução do interesse público, o que, portanto, abre margem ao debate sobre 

a instituição de outros modelos alternativos de solução de conflitos, como a arbitragem 

tributária. 

Quando da conversão dessa medida provisória em lei, vale ressaltar a preocupação 

do Congresso Nacional com a melhoria da relação entre Fisco e contribuinte por meio da 

implementação de medidas como essa. O relator do projeto, Deputado Marco Bertaiolli, 

realçou: “[...] não podemos deixar escapar a oportunidade de regulamentar finalmente, após 

mais de meio século, a transação como forma de negociação entre Fisco e contribuintes, 

construindo as bases para uma nova relação mais centrada no diálogo e na confiança entre as 

partes”.50  

Outro ponto precário na experiência brasileira é a inexistência de procedimentos 

amigáveis de autorregularização de condutas do contribuinte em desacordo com a legislação. 

A despeito de existirem alguns programas de conformidade no Brasil, tal como o Programa 

“Nos Conformes” do estado de São Paulo (Lei Complementar 1.320/2018), as iniciativas 

ainda são tímidas e muito se discute acerca da sua eficiência na facilitação e incentivo à 

autorregularização. 

 
49  “[...] 2. As alterações propostas visam suprir a ausência de regulamentação, no âmbito federal, do disposto 

no art. 171 do Código Tributário Nacional e de disposições que viabilizem a autocomposição em causas de 

natureza fiscal, contexto esse que tem, respectivamente, impedido maior efetividade da recuperação dos 

créditos inscritos em dívida ativa da União, por um lado, e resultado em excessiva litigiosidade relacionada 

a controvérsias tributárias, noutra senda, com consequente aumento de custos, perda de eficiência e prejuízos 

à Administração Tributária Federal. 

3. A transação na cobrança da dívida ativa da União acarretará redução do estoque desses créditos, limitados 

àqueles classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, incrementará a arrecadação e esvaziará 

a prática comprovadamente nociva de criação periódica de parcelamentos especiais, com concessão de 

prazos e descontos excessivos a todos aqueles que se enquadram na norma (mesmo aqueles com plena 

capacidade de pagamento integral da dívida). O modelo ora proposto possui bastante similaridade com o 

instituto do ‘Offer in Compromise’, praticado pelo Internal Revenue Service (IRS), dos Estados Unidos da 

América. Em suma, afasta-se do modelo que considera exclusivamente o interesse privado, sem qualquer 

análise casuística do perfil de cada devedor e, consequentemente, aproxima-se de diretriz alinhada à justiça 

fiscal, pautando o instituto sob o viés da conveniência e da ótica do interesse da arrecadação e do interesse 

público. Ressalta-se, inclusive, que a proposta decorre do amadurecimento de debates e estudos já objeto de 

outras proposições, em especial os Projetos de Lei n.º 10.220, de 2018, e n.º 1.646, de 2019, onde as 

potencialidades do instituto foram evidenciadas. De outro lado, conforme estudos realizados pela PGFN, os 

parcelamentos extraordinários, além dos seus efeitos deletérios, sequer atingem com efetividade a carteira 

de créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, principais destinatários da proposição, que perfazem 

cerca de R$ 1,4 trilhão de reais, montante superior à metade do estoque da Dívida Ativa da União” (grifo do 

autor). (BRASIL. Exposição de motivos da Medida Provisória n. 899/2019. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/medpro/2019/medidaprovisoria-899-16-outubro-2019-789266-

exposicaodemotivos-159254-pe.html. Acesso em: 15 ago. 2020). 
50  BRASIL. Parecer CN n. 1, de 2020. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239123. Acesso em: 15 ago. 

2020. 
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Na análise da experiência do contencioso tributário de outros países com modelos 

tributários mais bem-sucedidos que o do Brasil, é possível identificar a presença de diversos 

mecanismos de autocomposição e diálogo com o Fisco, prévios à autuação.51 

A título de exemplo, podem ser citados os casos da Alemanha (país de civil law), 

Estados Unidos (common law) e México (com economia semelhante à do Brasil). Estudos52 

apontam que, no primeiro, há favorecimento do diálogo entre Fisco e contribuinte, com 

possibilidade de acordos informais que previnem o contencioso. No segundo, também há 

viabilidade de acordo prévio à autuação e até mesmo após. No último, pode ocorrer 

negociação entre Fisco e contribuinte durante a fase de fiscalização. 

3.1.4  Bônus de eficiência 

No final de 2016, o então Presidente Michel Temer publicou a Medida Provisória 

765/2016 (posteriormente convertida na Lei 13.464/2017),  na qual foi instituído o “Programa 

de Produtividade da Receita Federal do Brasil e o Bônus de Eficiência e Produtividade na 

Atividade Tributária e Aduaneira”, que consistiu em remuneração adicional aos agentes 

públicos em função da efetiva arrecadação decorrente de lançamentos por autuações fiscais. 

Carvalho (2017, p. 71) faz um paralelo desse bônus com os bônus de performance 

concedidos aos agentes financeiros na época da crise dos subprimes americana, a qual foi 

ocasionada pela venda indiscriminada de títulos de dívida lastreados em hipotecas, com 

diferentes categorias de risco. Movidos pelos referidos bônus de performance de vendas de 

tais títulos, os agentes financeiros inundaram o mercado com títulos de alto risco de 

inadimplência, o que colapsou a economia americana (com repercussão mundial) conforme 

as inadimplências foram ocorrendo. 

Esse paralelo abre a reflexão de que talvez os aludidos bônus, a despeito de sua 

possível intenção de incrementar a eficiência dos agentes públicos (fiscais e julgadores), 

possam trazer o catastrófico efeito de incrementar o viés arrecadatório que já permeia o 

processo administrativo brasileiro. Ao se analisar a evolução dos créditos tributários lançados 

pela RFB, é possível verificar um aumento de 68% nos créditos tributários lançados no 

 
51  Nesse sentido, vide Tapias (2017, p. 259-272) e ETCO/EY. Estudo dos desafios do contencioso tributário 

brasileiro cit. 
52  ETCO/EY. Estudo dos desafios do contencioso tributário brasileiro cit. 
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período entre 2016 e 2017. De R$ 122 bilhões em 2016 o valor passou a R$ 206 bilhões no 

ano seguinte, primeiro ano de pagamento do bônus.53 

 

Figura 4 – Crédito tributário lançado por ano 

 

Fonte: EY 2019. Adaptado da RFB, 2010 a 2018. 

 

O Fisco também se mostrou consideravelmente mais eficiente no período, 

conforme se verifica pelo crescimento do número de processos autuados e pelo decréscimo de 

autuações julgadas improcedentes. 

 

  

 
53  INSTITUTO BRASILEIRO DE ÉTICA CONCORRENCIAL – ETCO. Disponível em: 

https://www.etco.org.br/noticias/luz-sobre-o-contencioso-tributario/. Acesso em: 16 abr. 2020. 
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Figura 5 – Crescimento do número de processos autuados e decréscimo de autuações 

julgadas improcedentes 

 

Da análise dos trâmites processuais em primeira instância administrativa percebe-

se que a vasta maioria dos resultados são no sentido da manutenção total ou parcial do crédito 

tributário discutido, e apenas 18,5% dos processos (ou 15,6% do valor total) foram 

exonerados. 

Figura 6 – Julgamento administrative em 1ª Instância 
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Além disso, o viés arrecadatório da atuação da Receita Federal pode ainda ser 

ilustrado pelo foco na fiscalização dos maiores contribuintes, que representam o mais alto 

percentual de arrecadação no País, conforme expressamente prevê o Plano Anual de 

Fiscalização da RFB:54 

 

Resultado de uma atuação focada em recuperar os créditos tributários de maior 

relevância, de um consistente processo de capacitação e do desenvolvimento de 

ferramentas tecnológicas, os resultados a partir de 2010 demonstram uma evolução 

consistente na atuação da Fiscalização da RFB nos grandes contribuintes (que 

respondem por 60% da arrecadação total) (grifo do autor). 

 

Figura 7 – Autuação fiscal em grandes contribuintes e valor total das autuações 

 

 

 

 

 

 

 
54  RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Plano Anual da Fiscalização 2019, p. 14. Disponível em: 

https://receita.economia.gov.br/dados/resultados/fiscalizacao/arquivos-e-imagens/2019_05_06-plano-

anual-de-fiscalizacao-2019.pdf. Acesso em: 18 abr. 2020. 
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3.2  Problemas intrínsecos 

Ao olhar para a estrutura dos órgãos de julgamento, também é possível constatar 

determinadas disfunções que contribuem para os gargalos do contencioso. 

As estruturas das instâncias administrativa e judicial são distintas e não 

inteiramente aproveitáveis uma na outra. O processo que se inicia na esfera administrativa – 

e nela passa por até três instâncias – não é o mesmo que continua na judicial, que também 

conta com mais três instâncias. Isso sem contar o elevado número de instrumentos processuais 

de recurso e a inexistência de competências judiciais específicas para a matéria tributária, ou 

mesmo segregação de causas por relevância econômica. 

Não bastasse isso, há ainda o problema de que o julgamento das causas tributárias 

no Brasil pode levar muitos anos, o que causa pesado impacto na neutralidade da tributação, 

no equilíbrio concorrencial e na segurança jurídica, conforme se verá detalhadamente a seguir. 

3.2.1 Estruturas defasadas 

O CARF existe da maneira como o conhecemos hoje a partir de 2009, após a 

unificação dos antigos Conselhos de Contribuintes, com a publicação da Lei 11.941/2009. O 

órgão é composto pelas seções e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que 

funcionam como segunda e terceira instâncias de julgamento administrativo, respectivamente. 

Há três seções divididas em quatro câmaras cada, e cada qual dividida em duas turmas de 

julgamento. 

A CSRF tem três turmas de julgamento, que julgam recursos movidos contra 

decisões das turmas de julgamento de cada seção. A 1.ª Turma da CSRF julga os recursos 

contra decisões das turmas da 1.ª Seção, a 2.ª Turma da CSRF julga os recursos contra decisões 

das turmas da 2.ª Seção e a 3.ª julga os da 3.ª Seção. 

As turmas de julgamento seguem um modelo paritário e são compostas de oito 

julgadores cada, sendo quatro representantes do Fisco e quatro representantes dos 

contribuintes. Os representantes do Fisco são auditores fiscais da Receita Federal e os 

representantes dos contribuintes são advogados indicados pelas confederações representativas 

de categorias econômicas e centrais sindicais. 

A distribuição das vagas de representantes dos contribuintes varia periodicamente, 

seguindo estudos técnicos que avaliam: (i) a participação de cada setor na economia nacional, 

com relação às confederações empresariais; e (ii) os índices de representatividade das centrais 
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sindicais, aferidos para as seis primeiras entidades classificadas segundo os critérios 

estabelecidos pelo art. 2.º da Lei 11.648/2008.55-56 

Durante a redação deste trabalho, as confederações e centrais sindicais (e 

respectivas vagas) assim se apresentam: 

Quadro 1 – Confederações Centrais Sindicais 

Confederação/Central Sindical Núm. Vagas 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 3 Titulares 

1 Suplente 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) 

28 Titulares 

6 Suplentes 

Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) 11 Titulares 

3 Suplentes 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) 20 Titulares 

5 Suplentes 

Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e 

Serviços (CNS) 

2 Titulares 

1 Suplente 

Confederação Nacional dos Transportes (CNT) 3 Titulares 

1 Suplente 

TOTAL DE CONSELHEIROS DO EMPRESARIADO 67 Titulares 

17 Suplentes 

Centrais Sindicais Núm. Vagas 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) 1 Titular 

União Geral dos Trabalhadores (UGT) 1 Titular 

Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) 1 Titular 

 
55  Portaria ME 453/2019. 
56  “Art. 2.º  Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o inciso II do caput do art. 1.º desta 

Lei, a central sindical deverá cumprir os seguintes requisitos:  

I – filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco) regiões do País;  

II – filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vinte) sindicatos em cada uma;  

III – filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade econômica; e 

IV – filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cento) do total de empregados 

sindicalizados em âmbito nacional.  

Parágrafo único.  O índice previsto no inciso IV do caput deste artigo será de 5% (cinco por cento) do total de 

empregados sindicalizados em âmbito nacional no período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da 

publicação desta Lei.” 
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Força Sindical (FS) 1 Titular 

Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) 1 Titular 

Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST) 1 Suplente 

TOTAL DE CONSELHEIROS DOS TRABALHADORES 5 Titulares 

1 Suplente 

Fonte: Portaria ME 453/2019. 

 

No quadro supra, é interessante notar que a representatividade dos “contribuintes” 

no CARF é majoritariamente ditada pelas entidades representativas de empresas e muito 

pouco formada por representantes de pessoas físicas. 

Silveira (2019, p. 73) atenta para o fato de que é o indivíduo – pessoa física – quem 

arca com o ônus do tributo, seja diretamente, seja mediante repasse indireto de custos pelas 

empresas. Se, portanto, é ele o verdadeiro contribuinte – de fato ou de direito –, por que então 

ter tão diminuta representatividade no corpo julgador do órgão? 

O modelo paritário do CARF é criticado por uns e elogiado por outros 

(VASCONCELLOS; SILVA, 2016, p. 10). Maciel (2017b, p. 172) assevera que esse modelo 

nasceu nos anos 1930, inspirado no modelo fascista de Estado instituído por Benito Mussolini, 

modelo que, antes da evidenciação de seus traços totalitários, fez muito sucesso naquela 

época. 

No Brasil, o modelo está presente tanto no CARF quanto na Justiça Eleitoral, e 

existiu também na Justiça do Trabalho, porém foi abolido. Segundo Maciel (2017b, p. 172), 

há diversos fatores que justificam o esgotamento da estrutura atual do CARF e a proposição 

da extinção de seu modelo paritário. 

O primeiro deles seria o de falta de legitimidade das entidades que indicam (na 

prática, escolhem) os representantes para ocupar as respectivas cadeiras de julgadores ao lado 

dos contribuintes. Consoante Maciel (2017b), essas entidades representam tão somente os 

interesses de seus filiados, organizados por atividade econômica. 

Silveira (2019, p. 303-304) faz igualmente essa crítica e aponta que não existe 

modelo similar entre os outros 30 países analisados. Segundo ele: 

 

A presença de julgadores indicados por confederações empresariais brasileiras não 

guarda similaridade razoável com nenhuma das outras 30 nações estudadas pela 

revista The Law Review. A disputa na forma de recursos, impugnações, pedidos de 

revisão, dentre outros, é comum na grande maioria dos países, no entanto, o número 

de instâncias, a longa duração e, principalmente, a reserva legal para representação 
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empresarial se configuram numa situação tipicamente brasileira. Metade dos 

julgadores do CARF são representantes de setores econômicos que têm 

inquestionável interesse na desoneração de autuações e notificações, principalmente 

as de valor mais elevado. 

Esse tipo de participação exclusiva se constitui numa contradição social, por não 

contemplar representantes de trabalhadores, profissionais liberais, consumidores, 

usuários de serviços públicos (os mais interessados diretamente na garantia dos 

tributos), dentre outros estratos sociais. Os explícitos interesses de classe fazem da 

composição de julgadores do CARF uma excentricidade do Estado brasileiro, uma 

distorção naturalizada com o tempo (SILVEIRA, 2019, p. 303-304). 

 

O estudo realizado revelou ainda que, quanto mais alto o valor em disputa, maior é 

a possibilidade de a decisão ser pró-contribuinte, e, quanto mais baixo o valor da disputa, 

maior a possibilidade de a decisão ser favorável ao Fisco.57 Segundo Silveira (2019, p. 307): 

“O valor dos processos e, consequentemente, o porte dos contribuintes influenciam as 

decisões das turmas de julgamento nas seções”. Adiante (SILVEIRA, 2019, p. 308) 

complementa: 

 

A tendência de distinção dos contribuintes em função do valor em disputa e porte 

econômico também é identificada nos resultados das votações dos acórdãos nas 

Seções e na CSRF. O tratamento diferenciado para frações de classe distintas é 

identificado pela diferença nos perfis dos votos Unânimes e de Qualidade. Nas 

tendências destes dois tipos de voto verificamos que quanto menor o valor em 

disputa e, consequentemente, menor o porte do contribuinte, maior a indiferença dos 

conselheiros das confederações empresariais, que se manifesta com as votações 

unânimes. Por outro lado, quanto maior o valor em disputa, maior o interesse 

demonstrado através das votações “fechadas” por parte dos conselheiros das 

confederações empresariais que obrigam o voto de qualidade dos presidentes das 

turmas de julgamento (grifos no original). 

 

Os dados apresentados, muito embora não inteiramente conclusivos, sugerem a 

existência de um possível conflito de interesses no CARF. Essa mesma constatação também 

está presente nas conclusões de uma auditoria conjunta realizada em 2016 pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle (MTFC), antiga Controladoria-Geral da União (CGU), 

e pelo Tribunal de Contas da União (TCU).58 

 
57  Em outro ponto do trabalho, Silveira (2019, p. 146) conclui: “O estudo das variáveis de votações unânimes 

e de qualidade mostram que a atenção e o interesse desses conselheiros se mostraram ainda mais evidentes. 

Os votos ‘fechados’ dos conselheiros das confederações, forçando os votos de qualidade, representam 

18,29% da quantidade de decisões e alcançam 75% das decisões na faixa de valor mais elevado (superior a 

R$1 bilhão). A redução gradativa deste tipo de voto, em função da redução dos valores das disputas, aponta 

para uma hierarquia de prioridades em benefício das grandes disputas e, consequentemente, em benefício 

para as grandes empresas e grupos empresariais” (grifos no original). 
58  BRASIL. CGU e TCU. Relatório de Auditoria n. 201504306. Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/151YUnyoz2R9y7-iK5fIlAmjB3tBlWwr3/view?usp=sharing. Acesso em: 

27 set. 2020. 
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O relatório mencionou que o formato atual de mandato de dois anos para os 

conselheiros, com possibilidade de renovação por até seis anos, sendo necessária a 

manifestação prévia de seu ente de origem (Fazenda, Confederações ou Centrais Sindicais), 

mantém o respectivo vínculo entre ente e conselheiro, o que gera risco de conflito de 

interesses. 

Além disso, o relatório alertou para a restrição na representatividade dos 

contribuintes, uma vez que 81% das vagas destinavam-se a três confederações (CNC, CNI e 

CNF), entre o total de dez. Conforme se vê pela composição apresentada pelo Quadro 1, tal 

restrição de representatividade ainda existe, e o número de confederações diminuiu para seis, 

acrescido de mais seis centrais sindicais. 

Outro fator indicado por Maciel (2017b) que debilita a aceitação do atual modelo 

paritário do CARF é o de que “a representação dos contribuintes ficou muito debilitada em 

virtude da vedação fática à participação de advogados experientes em pleno exercício de suas 

atividades profissionais”. Essa vedação – do exercício concomitante da advocacia e do 

mandato de julgador do CARF – ocorreu por determinação da Ordem dos Advogados do 

Brasil, em 18 de maio de 2015, em razão dos desdobramentos de um grande esquema de 

corrupção deflagrado pela Polícia Federal envolvendo o órgão. Essa operação ficou conhecida 

como “Zelotes”. 

Os esquemas de fraude apurados envolviam escritórios de advocacia, empresas de 

consultoria e julgadores do Conselho, que estariam mancomunados para favorecer empresas 

que litigavam no Conselho, a fim de exonerarem débitos autuados pela RFB.59 

Em paralelo, vale assinalar inclusive que, na época dessa operação, se chegou a 

cogitar na Câmara dos Deputados a extinção do CARF. 

Por ocasião da vedação ao exercício de cargo de julgador representante dos 

contribuintes concomitante à advocacia, muitos conselheiros qualificados e experientes 

renunciaram a seus cargos e, a partir de então, tornou-se difícil a tarefa de reposição de bons 

profissionais para as respectivas vagas, muitas das quais ficaram ociosas por bom tempo. 

O terceiro dos fatores apresentados por Maciel (2017b) concerne ao já exposto 

bônus de eficiência e produtividade pago aos juízes e fiscais representantes do Fisco, que 

também põe em xeque a parcialidade e a isenção destes no julgamento dos lançamentos. 

 
59  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Operação Zelotes. Disponível em: http://receita.economia. 

gov.br/sobre/acoes-e-programas/simplificacao-tributaria/operacao-deflagrada/operacoes-e-acoes-

realizadas/operacao-zelotes. Acesso em: 27 set. 2020. 
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Por fim, o modelo paritário também mostrava fragilidade quando da existência do 

denominado “Voto de Qualidade”, que consistia em um novo voto a ser proferido pelo 

presidente da turma de julgamento (cargo ocupado necessariamente por um representante do 

Fisco) em situações de desempate. Segundo Scaff (2020), a denominação de “voto de 

qualidade”, pelo órgão, é imprópria, pois em verdade o que ocorria era o “voto duplo”, em 

que o entendimento do presidente da turma era computado duas vezes. 

Após a conversão da Medida Provisória 899/2019 na Lei 13.988/2020, seu art. 28 

dispôs que, na hipótese de empate no julgamento pelo CARF, não mais se aplicará o voto de 

qualidade, resolvendo-se o caso favoravelmente ao contribuinte. A extinção do voto de 

qualidade era medida que vinha sendo amplamente discutida pela dogmática há muitos anos. 

Essa medida encontrou forte crítica de diversas entidades fiscais60 e foi alvo das 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIns) 6.399 e 6.403, ainda pendentes de decisão. 

Diante do exposto, o Ministério da Economia, por meio da Portaria 260/2020, restringiu o 

alcance da norma instituída pela Lei 13.988/2020, estabelecendo que a resolução favorável ao 

contribuinte nos casos de empate deve ocorrer apenas nos processos administrativos em que 

há exigência de crédito tributário por meio de auto de infração ou de notificação de 

lançamento. Ademais, limitou a aplicação da norma aos julgamentos ocorridos após 14 de 

abril de 2020 e ainda determinou que ela se aplique somente ao “contribuinte”, e não ao 

responsável tributário. 

Essa nova regulamentação também sofreu pesadas críticas (ADAMY, 2020). Uma 

delas foi sobre sua real necessidade, uma vez que regulamentou dispositivo de lei 

autoaplicável, cuja necessidade de norma regulamentadora é duvidosa. Outra foi no tocante à 

sua questionável legitimidade democrática, porquanto uma portaria ministerial não seria 

veículo normativo legítimo para restringir o alcance de norma estabelecida por lei via regular 

processo legislativo. Os desdobramentos desses eventos ainda são incertos, mas de fato uma 

de suas repercussões invariavelmente será o aumento do contencioso. 

Outra questão que pesa na avaliação de eficiência da atual estrutura de contencioso 

administrativo no Brasil como instrumento de justiça fiscal é o longo caminho percorrido em 

sua tramitação até a resolução definitiva. No Brasil, o processo administrativo tem início nas 

 
60  Entre elas: FONACATE – Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas e Estado. Disponível em: 

https://unacon.org.br/2020/04/16/fonacate-se-manifesta-contra-fim-do-voto-de-qualidade-do-carf/. Acesso 

em: 21 abr. 2020; Conselheiros Representantes do Fisco. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-

abr-17/fim-voto-qualidade-reduzir-arrecadacao-dizem-conselheiros. Acesso em: 21 abr. 2020, e Sindifisco 

Nacional. Disponível em: 

https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=37820:nota-

publica-acerca-da-sancao-presidencial-ao-fim-do-voto-de-qualidade-no-carf&catid=462:noticia-

principal&Itemid=1535. Acesso em: 21 abr. 2020. 
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delegacias de julgamento e depois passa pelas seções do CARF, com possibilidade de, se 

necessário, ser apreciado pela CSRF. 

O estudo realizado por Silveira (2019, p. 237) levou-o a valorar que o CARF 

“presta-se quase que exclusivamente como estratégia de postergação de tributos ou 

inviabilização de seu recolhimento efetivo”, dado que os índices de realização efetiva dos 

valores definitivamente constituídos após decisão no CARF, nos períodos analisados, foram 

mínimos.61 

Silveira (2019, p. 305) refere, ainda, que o tempo de tramitação judicial de um 

processo tributário na França – único país com duração de contencioso judicial fiscal maior 

do que o Brasil na comparação feita com outros 19 países – é de dez anos. Lá, contudo, o 

tempo de tramitação do contencioso administrativo é de apenas seis meses, diferente do Brasil, 

cuja tramitação média perdura por mais de seis anos.62 Em estudo realizado acerca das 

instâncias de julgamento administrativas (VASCONCELOS; SILVA, 2016, p. 9), foi 

identificado que há baixo investimento em treinamento e capacitação dos julgadores 

administrativos, e poderia ser arriscado dizer que o mesmo se aplica à esfera judicial, muito 

embora faltem dados para essa afirmação. 

Por conseguinte, atendo-se somente à esfera administrativa, não obstante existam 

critérios subjetivos de qualificação técnica para o posto de julgador, não há transparência 

quanto à qualidade técnica das decisões de julgamento a serem proferidas, notadamente na 

primeira instância, em que a notoriedade dos julgadores é menor e mais pulverizada do que a 

dos juízes do CARF. 

Por fim, vale salientar ainda as fragilidades no CARF relacionadas à estrutura de 

seu corpo de conselheiros e à transparência dos procedimentos e julgamentos, relatadas por 

pesquisadores do Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getulio Vargas 

(VASCONCELLOS; SILVA; MATTHIESEN, 2020). No que concerne ao corpo de 

julgadores, o tribunal enfrenta problemas com vacância de cargos de conselheiros e falta de 

 
61  O estudo apurou que, descartadas as decisões desfavoráveis ao Fisco e consideradas apenas as decisões do 

CARF e CSRF favoráveis ao Fisco nos anos de 2013 a 2017, a realização efetiva (via pagamentos, 

parcelamentos e compensações) alcançou os seguintes índices: 3,74% para 2017; 5,27% para 2016; 10,75% 

para 2015; 22,17% para 2014; e 16,71% para 2013. Segundo ele, “O índice de realização efetiva é maior 

quanto menor for o valor decidido favoravelmente à fazenda. No ano de 2017 supera o percentual de 40% 

nas cinco menores faixas de valor e alcança 73,20% na menor delas. Por outro lado, quanto maior o valor 

em disputa menor é o índice de realização efetiva. No mesmo ano de 2017 os índices foram de 1,89% para 

a primeira faixa (acima de R$1 bilhão), 4,37% para a segunda (entre 500 milhões e R$1 bilhão) e 2,39% 

para a terceira faixa (entre 300 e 500 milhões). [...] Quanto maior o grupo empresarial ou contribuinte, menor 

o respeito, submissão ou cumprimento das decisões do CARF. Quanto maior o poder econômico, menos 

eficiente é o ritual do contencioso administrativo para realização dos créditos tributários lançados pela 

RFB” (grifos no original). 
62  ETCO/EY. Estudo dos desafios do contencioso tributário brasileiro cit. 
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celeridade em seu preenchimento. Acerca da transparência dos procedimentos do órgão 

também se destaca a necessidade desta para motivação e publicidade das decisões do Comitê 

de Avaliação e Seleção de Conselheiros do CARF (CSC), bem como de critérios objetivos 

para estas últimas. 

3.2.2  Cobrança judicial obsoleta 

No que tange ao Judiciário, o alto contencioso atualmente existente também esbarra 

em uma estrutura defasada de cobrança judicial, hoje regulamentada pela Lei 6.830, de 22 de 

setembro de 1980. 

Sem dúvida, o maior volume de processos judiciais tributários é constituído por 

execuções fiscais, que constituem 39% do total de casos pendentes e 73% das execuções 

pendentes no Poder Judiciário. 

Segundo dados do CNJ,63 a taxa de congestionamento é de 90%, o que significa 

que, de cem processos de execução fiscal que tramitaram em 2018, apenas dez foram 

baixados. 

Os estudos revelam, ainda, que o estoque de execuções pendentes se manteve 

crescente por muitos anos, somente apresentando ligeira queda no último ano analisado 

(2018). O tempo de giro do acervo é de oito anos e oito meses, o que significa que, se o 

Judiciário parasse de receber novos processos, ainda levaria no mínimo esses quase nove anos 

para resolver os existentes. 

Figura 8 – Série histórica das execuções iniciadas e pendentes 

 

 
63  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2019, p. 131. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/. Acesso em: 2 jan. 2020. 
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Fonte: CNJ. 

 

Portanto, ao se considerar que boa parte das discussões prossegue até as últimas 

instâncias de julgamento (não somente a segunda instância judicial, mas para os tribunais 

superiores), pode-se ter uma boa visão dos entraves enfrentados para julgamento de todos os 

temas que sobem para análise do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e STF. 

Por fim, convém acrescentar que, segundo dados da PGFN (SCOCUGLIA, 2018), 

61% dos débitos de pessoas físicas e 46% dos de pessoas jurídicas são irrecuperáveis ou têm 

baixas chances de recuperação. 

Diante desse cenário, muito pouco tem sido feito para a eliminação desse estoque 

e enfoque nos débitos com perspectiva real de recebimento, o que contribui para o aumento 

dos gargalos do contencioso. 

Uma das críticas que se faz à atual estrutura de julgamento do Poder Judiciário é a 

inexistência de varas especializadas em direito tributário ou a de separação de ambientes 

específicos para julgamento de causas tributárias de maior e menor valor ou relevância 

econômica, como ocorre no caso dos juizados especiais cíveis ou criminais. 

Muito embora o crédito tributário tenha modalidades distintas de lançamento, 

podendo ser emitido mediante iniciativa do Fisco ou do contribuinte, a depender do caso, não 

há, na legislação processual brasileira, regimes diferenciados para cobrança destes. O mesmo 

ocorre com débitos de profissionais com suas entidades de classe ou com quaisquer outros 

débitos do administrado para com a Administração Pública, tributários ou não: todos os que 

passam a compor a chamada dívida ativa são submetidos ao mesmo regime de cobrança, sem 

distinção. 

Em matéria de valor, o gráfico a seguir demonstra o estoque das Delegacias de 

Julgamento da RFB (DRJs) e revela que a grande maioria dos processos administrativos 

(69,5%) envolve valores menores que 60 salários mínimos e representa apenas 1,6% do 

montante em litígio. Se considerarmos hipoteticamente que seria cobrada, via execução fiscal, 

a mesma proporção de créditos a serem constituídos definitivamente na instância 

administrativa, teríamos então quase 70% das execuções exigindo menos de 2% do total 

devido ao Fisco, sem contar as execuções de débitos que não passaram pela instância 

administrativa. 
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Figura 9 – Estoque de processos nas DRJs 

 

Fonte: Revista ETCO – Edição 25, 2020 

 

Os dados referidos permitem visualizar a possibilidade de instituição de regimes 

diferenciados de cobrança não somente para as variadas classes de débitos com o Fisco ou 

com Conselhos de Fiscalização, mas também para as faixas distintas dos valores a serem 

cobrados. 

Conrado et al. (2019a), a esse respeito, assinalam: 

 

Se, num primeiro momento histórico, foi um bom passo retirar os créditos 

fazendários da vala comum, reconhecendo-os como figura suficientemente 

merecedora de disciplina especial, hoje, isso já não basta, impondo-se o 

reconhecimento das evidentes desigualdades no amplo conjunto daqueles créditos, 

inclusive no que tange ao subgrupo dos tributários. 

O ciclo perverso de crescimento da massa processual, a despeito dos esforços até 

então lançados (inclusive pela transversal incorporação, ao plano executivo fiscal, 

de parte das alterações pelas quais passou o regime geral, o do Código de Processo 

Civil), segue praticamente incólume e assim persistirá, pensamos, por décadas, 

prejudicando não só a satisfação dos créditos economicamente relevantes, mas 

também os de pouca expressão, todos “democraticamente” tratados sob um único 

padrão e consequentemente submersos num mesmo ritmo de ineficiência. 

O rompimento com esse estado de coisas pressupõe o reconhecimento das 

diferenças subjacentes ao amplo conceito de “crédito fazendário”, oferecendo às 

principais categorias detectadas tratamento processual próprio. 

 

Outro ponto que reflete a obsolescência do atual modelo de cobrança é a falta de 

diploma normativo próprio que regule integralmente o procedimento de execução dos 
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passivos fiscais. A atual Lei de Execuções Fiscais, em razão de seu caráter especial, demanda 

aplicação subsidiária da legislação processual geral (Código de Processo Civil de 2015). Até 

hoje, contudo, a jurisprudência ainda se dedica à delimitação dessa aplicação, aumentando a 

insegurança das partes (CONRADO et al., 2019c). 

Em um país como o Brasil, que tem mais da metade do valor de seu PIB em 

estoques de processos judiciais tributários, não se pode deixar de classificar como obsoletas a 

sistemática de discussão e a cobrança de todos os débitos tributários em uma estrutura pouco 

eficiente e não exclusivamente voltada a esse tipo de discussão. 

Logo, o País perde por não contar com uma estrutura que disponha de corpo 

julgador especializado no tema, bem como de segregação de causas conforme critérios mais 

objetivos. 

3.2.3  Morosidade processual 

Por fim, um dos maiores problemas intrínsecos ao contencioso tributário: a 

excessiva demora no julgamento das causas. 

Rememorando os números apresentados na introdução deste capítulo, a média de 

vida de um processo administrativo até seu desfecho pela via judicial é de 18 anos e 11 meses, 

sendo 124 dias em primeira instância administrativa, 2.190 em segunda e terceira instâncias 

administrativas e 4.594 dias na esfera judicial. 

Um estudo realizado por Silveira (2019, p. 306) constatou que o Brasil apresenta a 

mais longa duração do contencioso administrativo e judicial (somados), entre outros 19 países 

analisados.64 

No STF, um relatório produzido por Falcão, Hartmann e Chaves (2014, p. 111-117) 

concluiu que as causas tributárias são as mais morosas na Corte. Para se ter ideia, o tempo 

médio entre a entrada do processo no tribunal até o proferimento de decisão liminar em 

matéria tributária é de 69 dias. Após, a duração média das liminares tributárias na Corte, até 

serem derrubadas ou confirmadas, é de 3,4 anos (FALCÃO; HARTMANN; CHAVES, 2014, 

p. 42), e a média das liminares ainda vigentes quando da elaboração do relatório era de 7,7 

anos. Esse dado isolado já permite observar que um processo tributário pode demorar muito 

mais considerando somente aquele órgão. 

 
64  França, Nigéria, Colômbia, Polônia, Reino Unido, Índia, Alemanha, Dinamarca, Equador, Portugal, Chile, 

México, Indonésia. Rússia, Japão, Liechtenstein, Canadá, Holanda e Nova Zelândia.  
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Nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade (em que o STF – e 

apenas ele – avalia se determinada norma contraria a Constituição), o art. 12 da Lei 9.868/1999 

estabeleceu a possibilidade de um rito mais célere de julgamento de questões cuja urgência 

justifique julgar diretamente o mérito, em vez do pedido liminar. Mesmo nesses casos, o 

relatório concluiu que os processos tributários levam em média 5,4 anos para serem julgados, 

a contar da data da decisão do relator pela adoção do rito. 

Entre a sessão de julgamento e a data de publicação do acórdão – de cujo prazo 

previsto no regimento interno do STF é de 60 dias – a média de tempo para esse procedimento 

nos processos tributários é de 149 dias. 

Outra questão que chama atenção são os elevados números de pedidos de vista, 

para cujo tempo médio apurado para os processos tributários foi de 441 dias. Nesse ponto, o 

relatório conclui que há pouca relação entre a quantidade de pedidos de vista e o tempo 

necessário para a produção dos votos. Segundo ele: “Em um tribunal que tem dificuldade para 

lidar no devido tempo com as etapas que não são uma opção para os ministros, a prerrogativa 

do pedido de vista tem sido usada para prejudicar ainda mais o problema da duração dos 

processos”. 

Aliás, a esse respeito, os autores concluem que, em boa parte dos indicadores 

analisados, o tempo não é necessariamente influenciado pela quantidade de processos que 

chegam para os ministros. O principal problema do STF é de gestão: 

 

É preciso repensar a gestão dos processos do Supremo. A total autonomia de cada 

ministro sobre como decidir é inalienável, mas não pode ser confundida com uma 

total autonomia da gestão processual. Os processos não pertencem a um ou outro 

ministro. São sempre, acima de tudo, processos do Supremo. A gestão processual 

precisa ser minimamente sistematizada, possivelmente pelo Presidente do Tribunal, 

a partir da criação e aplicação efetiva de regras que estabeleçam a racionalidade e a 

padronização de critérios de gestão em todos os gabinetes. 

[...] 

O total descompasso entre os gabinetes torna o trabalho dos presidentes das turmas 

e do Supremo mais difícil do que precisa ser. Na ausência de um sistema racional 

de tramitação interna o próprio ministro não tem condições de administrar de forma 

regulada seu estoque de processos. Há acesso à informação, mas não há visibilidade. 

A massa de processos esconde do relator os detalhes importantes, impossibilitando 

o Presidente de tomar decisões sobre pauta de julgamento a partir de informações 

completas e consistentes. 

[...] 

Não é possível conquistar uma gestão processual célere sem antes definir e aplicar 

– de forma sistemática e coordenada em todos os gabinetes – as regras da própria 

gestão processual. Somente assim é possível garantir um mínimo de segurança 

jurídica aos brasileiros sobre o tempo da tramitação de tantas ações de relevância 

nacional no Supremo. Ou seja, a racionalização e sistematização da administração 

da carga processual no Tribunal é necessariamente o primeiro passo para atacar a 

morosidade diagnosticada nesse relatório. 

O tempo no Supremo é acima de tudo uma questão de atitude. [...] 
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A morosidade processual contribui substancialmente para a ineficiência do 

Judiciário que, por sua vez, causa impacto negativo na economia, na medida em que 

desestimula investimentos ou colabora para a realização de negócios jurídicos malfeitos. 

Nesse sentido, Cruz e Tucci (1997, p. 125): 

 

Infere-se dessa importante pesquisa, intitulada Judicial System Performance and 

Economic Development, que os países que apresentam uma satisfatória 

administração da justiça estimulam o crescimento econômico e o progresso 

tecnológico: “Há uma evidência muito persuasiva de que sistemas judiciais que têm 

bom funcionamento aceleram o desenvolvimento econômico. Assegurando o direito 

de propriedade e os direitos contratuais, reduzindo a instabilidade social e refreando 

as expropriações administrativas, imparcial, expedito e previsível, o Poder 

Judiciário propicia investimento, eficiência e progresso tecnológico”. 

Todavia, um ordenamento que não preenche esses requisitos básicos dificulta o 

incremento empresarial e, por isso, acarreta sérios prejuízos à economia. 

Assim, como também afirma Armando Castelar Pinheiro, é possível estimar que a 

ineficiência do serviço judiciário chega a reduzir o desenvolvimento de um país, no 

mínimo, em 15%, principalmente em virtude de atividades e negócios que deixam 

de ser efetivados ou “são malfeitos para não se lidar com a Justiça – e, também, 

ainda que em escala menor, com gastos elevados de advogados, custas processuais 

etc., que mantêm à margem da Justiça uma grande proporção das empresas e 

pessoas”. 

Ademais, o funcionamento insatisfatório do Judiciário prejudica, por duas vias, o 

desempenho da economia: “primeiro, compromete a eficiência da economia, pois 

aumenta a incerteza e os custos de transação. A falta de uma proteção ágil e 

imparcial dos contratos e dos direitos de propriedade faz com que as decisões 

empresariais sejam distorcidas, mantendo-se recursos ociosos e deixando-se de 

aproveitar oportunidades de negócios”. 

 

Além disso, a morosidade do Judiciário tem sensível impacto no equilíbrio 

concorrencial, na medida em que a existência de liminares deferidas a determinados 

contribuintes, em detrimento dos demais do mesmo setor, fere a isonomia entre eles e gera 

distorções econômicas. Se considerado o prolongamento desse fato por extensos períodos, os 

danos podem ser catastróficos, levando até mesmo à inviabilidade de determinados negócios. 

Neste sentido, Silveira (2019) esclarece: 

 

Emerge o fato tempo como elemento que pode favorecer ou comprometer o 

equilíbrio concorrencial num determinado mercado, por conta dos efeitos irradiados 

por decisão judicial em matéria tributária. Em situações em que há a concessão de 

liminar, quanto menos tempo vigorar tal medida, tanto menores serão os eventuais 

efeitos negativos que ela poderá produzir caso se decida posteriormente pela sua 

concessão. 

Do ponto de vista prático, sabe-se que essa recomendação é de difícil 

implementação, já que o Poder Judiciário encontra-se, atualmente, com uma 

sobrecarga de processos pendentes de julgamento, fazendo com que os litígios 

perdurem por vários anos até que uma solução definitiva seja alcançada. A 

morosidade compromete a busca pela justiça. 
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Por fim, convém ressaltar ainda mais um ponto de preocupação: durante o período 

de inércia do Judiciário na resolução de determinada demanda tributária, é possível que 

sobrevenham alterações legislativas que façam a discussão perder o objeto ou tornar-se ainda 

mais complexa. Esse cenário, que ocorreu com o caso do FUNRURAL a ser exposto no capítulo 

seguinte, contribui para mais judicializações pelos contribuintes, atravancando ainda mais o 

contencioso e trazendo mais insegurança jurídica. 

Diante desse cenário, a morosidade processual é um sintoma a ser combatido não 

somente por meio da simples preocupação com o julgamento eficiente e célere, mas também 

a partir da adoção de uma perspectiva sistêmica macro, que enderece tanto quanto possível os 

problemas internos e externos aqui apresentados. 

3.3  Quando problemas intrínsecos e extrínsecos se encontram: morosidade processual 

e a paralela movimentação legislativa 

Para fins didáticos, os tópicos anteriores segregaram os problemas apresentados 

conforme sua aderência direta (intrínseca) ou indireta (extrínseca) às normas e estruturas do 

contencioso tributário. 

Concluindo essa apresentação, deve-se registrar uma terceira classe de problemas 

na qual se insere o encontro entre a morosidade processual – tipicamente intrínseca – e a 

paralela movimentação legislativa extrínseca ao contencioso. A sobreposição desses dois 

problemas agrava ainda mais o contencioso brasileiro, uma vez que aumenta a complexidade 

do sistema, gera confusão e mantém os contribuintes em estado de insegurança. 

Discussões morosas em torno da busca por definições e delimitações de conceitos 

levam os contribuintes a realizar um grande movimento no Judiciário com o intuito de 

resguardar direitos ou obter certidões de regularidade. Na esfera administrativa, leva-os 

também à busca por definições por meio de soluções de consulta, as quais, por sua vez, podem 

gerar mais contencioso, caso a nova interpretação lhes seja desfavorável. 

Se, em meio a tudo isso, o legislador ordinário ainda emitir nova norma que 

modifique as existentes, objeto das discussões apresentadas, reinicia-se esse círculo vicioso e 

prolonga-se o caos. Geram-se sensações de constitucionalidade em situações de 

inconstitucionalidade, e vice-versa. 

Um exemplo claro dessa situação será demonstrado no Capítulo 4, em que se 

discutirá com detalhes o caso do FUNRURAL. 
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3.4  Avanços no atual modelo de contencioso 

O sistema processual brasileiro vem passando por importantes avanços desde a 

Constituição de 1988 e suas alterações, bem como as normas infraconstitucionais a ela 

complementares, que fortaleceram os mecanismos de controle de constitucionalidade e 

iniciaram um movimento de valorização da jurisprudência. 

De todas essas normas merecem destaque a Emenda Constitucional (EC) 45/2004 

– conhecida como “Reforma do Judiciário” (MELLO; BARROSO, 2016, p. 24) –, que 

implementou significativas mudanças no contencioso e na estrutura do Poder Judiciário, e o 

Código de Processo Civil de 2015 (o qual, apesar de recente, acumula experiências 

significativas para a análise de pontos de melhoria e amadurecimento). Este último contribuiu 

para uma valorização ainda maior dos precedentes normativos como vinculantes para o 

Judiciário e a Administração Pública. 

Teoricamente, a jurisprudência é vista de diferentes maneiras a depender do sistema 

jurídico em que se insere. Nos países de tradição romano-germânica (ou civil law), como o 

Brasil, ela tem caráter de fonte secundária do direito, servindo apenas como orientação aos 

casos concretos a que se aplicam e vinculante somente a eles. É a lei que tem primazia como 

fonte do direito, regulando casos futuros por meio de comandos gerais e abstratos. A 

jurisprudência, nesse contexto, pode influenciar a compreensão do direito, inspirar iniciativas 

legislativas, mas não gera direito novo (MELLO; BARROSO, 2016, p. 12). 

Por sua vez, nos países que adotam a common law, a jurisprudência tem papel 

central como fonte do direito. Neles, a norma advém de um comando extraído de uma decisão 

concreta, com efeitos vinculantes e gerais. Ela é menos abrangente e sistemática, como a lei e 

mais fragmentada e ligada às particularidades do caso concreto.  

Esses sistemas têm cada vez mais – com o avanço da democracia e as assunções de 

certos compromissos internacionais – se aproximado e convergido para um modelo misto de 

ambos.65 

No Brasil, esse fenômeno vem se materializando desde a evolução do controle de 

constitucionalidade até as últimas reformas processuais, que trouxeram os precedentes 

vinculantes à categoria de fonte primária do direito. Por “precedentes vinculantes” devem-se 

 
65  Nesse aspecto, é possível verificar que muitos países de common law têm se valido de leis para instituição 

de direitos e garantias, como a Inglaterra, com a Lei de Direitos Humanos de 1998, ou os Estados Unidos, 

com a Lei de Proteção ao Paciente e de Tratamento a Custo Acessível (conhecida como “Obama Care”). Por 

outro lado, países de civil law têm conferido efeitos vinculantes gerais a decisões proferidas por suas Cortes 

constitucionais, tal como ocorre no Brasil. São exemplos a Alemanha, Itália e Espanha. 
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entender aqueles cujos efeitos obrigatórios ultrapassam o caso concreto e equivalem aos 

binding precedents, do common law (BARROSO, 2015, p. 160-161 e 235-248). 

3.4.1  Reformas processuais promovidas pela EC 45/2004 e pelo Código de Processo Civil 

de 2015 

A EC 45/2004 trouxe significativas mudanças para a estrutura do Poder Judiciário 

e para o sistema processual em si. Além de incluir no rol de direitos e garantias fundamentais 

o princípio da “razoável duração do processo” (art. 5.º, LXXVIII, da CF), trouxe importantes 

medidas como a exigência de “repercussão geral” para o conhecimento do recurso 

extraordinário (art. 102, § 3.º, da CF); a possibilidade de edição de súmulas vinculantes, cujo 

conteúdo seria o entendimento proferido em reiterados julgamentos sobre matéria 

constitucional específica, com observância obrigatória do Judiciário e da Administração 

Pública (art. 103-A da CF); ou ainda a viabilidade de atribuição de efeito vinculante às 

decisões proferidas em ações de controle concentrado de constitucionalidade (art. 102, § 2.º, 

da CF). 

Além disso, criou o CNJ, com competências para controlar a atuação administrativa 

e financeira dos tribunais, bem como o cumprimento dos deveres funcionais da magistratura. 

Em razão de seus desdobramentos, pode-se ainda citar a Lei 11.418/2006 que, além 

de regulamentar o instituto da repercussão geral, instituiu um procedimento especial para o 

julgamento de recursos extraordinários repetitivos, o qual previa que, após o julgamento do 

mérito do recurso extraordinário, abrir-se-ia ao tribunal de origem a possibilidade de apreciar 

o recurso sobrestado e declará-lo prejudicado ou se retratar. 

Mais tarde, as Leis 11.672/2008 e 13.015/2014 replicaram o procedimento especial 

para julgamento de recursos repetitivos para o STJ e Tribunal Superior do Trabalho (TST), 

respectivamente. 

Sobre a lógica do modelo de recursos repetitivos, Mello e Barroso (2016, p. 17-18) 

expõem: 

 

A lógica do procedimento para julgamento de recursos repetitivos estava justamente 

em produzir um sistema pelo qual os precedentes firmados pelos tribunais superiores 

fossem replicados pelas demais instâncias judiciais. Entretanto, na prática, tais 

precedentes nem sempre foram voluntariamente observados pelos juízos inferiores. 

E os tribunais superiores entenderam que seu descumprimento não poderia ser 

corrigido por meio de reclamação, diferentemente do que ocorria nos casos de 

violação a súmulas vinculantes ou a julgados oriundos do controle concentrado, em 

que a reclamação era cabível por disposição constitucional expressa. 
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Nesse ponto, a inexistência de uma medida que permitisse cassar, de forma rápida, 

o entendimento divergente das decisões das cortes superiores proferidas em recursos 

repetitivos comprometeu, em parte, a efetividade do procedimento especial para 

julgamento destes recursos, comprovando a importância da reclamação para criar 

uma cultura de respeito aos precedentes. A correção da decisão divergente por meio 

do sistema recursal tradicional encontrava as dificuldades já conhecidas: 

morosidade, em virtude do grande volume de recursos pendentes nos tribunais e da 

necessidade de passar pelas demais instâncias para acessar o STF; e incerteza, tendo 

em vista os muitos filtros defensivos utilizados pelas cortes para reduzir seu volume 

de recursos e a necessidade de julgarem um quantitativo muito alto de casos, 

comprometendo-se a qualidade da tutela jurisdicional que prestavam. 

 

Todas essas criações vinham corroborando a tendência à vinculação dos efeitos da 

jurisprudência para além do próprio caso concreto, até que, em março de 2015, foi promulgado 

o novo Código de Processo Civil. 

Entre os objetivos do novo Código, pode-se citar a busca por aprimorar a celeridade 

processual por meio de incremento das possibilidades de julgamento de demandas repetitivas 

e de uniformização de entendimentos, conforme se observa em sua exposição de motivos:66 

 

Levou-se em conta o princípio da razoável duração do processo. Afinal a ausência 

de celeridade, sob certo ângulo, é ausência de justiça. A simplificação do sistema 

recursal, de que trataremos separadamente, leva a um processo mais ágil. 

Criou-se o incidente de julgamento conjunto de demandas repetitivas, a que adiante 

se fará referência. 

Por enquanto, é oportuno ressaltar que levam a um processo mais célere as medidas 

cujo objetivo seja o julgamento conjunto de demandas que gravitam em torno da 

mesma questão de direito, por dois ângulos: a) o relativo àqueles processos, em si 

mesmos considerados, que, serão decididos conjuntamente; b) no que concerne à 

atenuação do excesso de carga de trabalho do Poder Judiciário – já que o tempo 

usado para decidir aqueles processos poderá ser mais eficazmente aproveitado em 

todos os outros, em cujo trâmite serão evidentemente menores os ditos “tempos 

mortos” (= períodos em que nada acontece no processo). 

Por outro lado, haver, indefinidamente, posicionamentos diferentes e incompatíveis, 

nos Tribunais, a respeito da mesma norma jurídica, leva a que jurisdicionados que 

estejam em situações idênticas, tenham de submeter-se a regras de conduta 

diferentes, ditadas por decisões judiciais emanadas de tribunais diversos. 

Esse fenômeno fragmenta o sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira 

perplexidade na sociedade. 

Prestigiou-se, seguindo-se direção já abertamente seguida pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, expressado na criação da Súmula Vinculante do Supremo 

Tribunal Federal (STF) e do regime de julgamento conjunto de recursos especiais e 

extraordinários repetitivos (que foi mantido e aperfeiçoado) tendência a criar 

estímulos para que a jurisprudência se uniformize, à luz do que venham a decidir 

tribunais superiores e até de segundo grau, e se estabilize. 

Essa é a função e a razão de ser dos tribunais superiores: proferir decisões que 

moldem o ordenamento jurídico, objetivamente considerado. A função 

paradigmática que devem desempenhar é inerente ao sistema. 

Por isso é que esses princípios foram expressamente formulados. Veja-se, por 

exemplo, o que diz o novo Código, no Livro IV: “A jurisprudência do STF e dos 

Tribunais Superiores deve nortear as decisões de todos os Tribunais e Juízos 

 
66  BRASIL. Novo CPC. Exposição de Motivos. Disponível em: 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/512422/001041135.pdf. Acesso em: 2 maio 2020. 
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singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e 

da isonomia”. 

Evidentemente, porém, para que tenha eficácia a recomendação no sentido de que 

seja a jurisprudência do STF e dos Tribunais superiores, efetivamente, norte para os 

demais órgãos integrantes do Poder Judiciário, é necessário que aqueles Tribunais 

mantenham jurisprudência razoavelmente estável. 

A segurança jurídica fica comprometida com a brusca e integral alteração do 

entendimento dos tribunais sobre questões de direito. 

Encampou-se, por isso, expressamente princípio no sentido de que, uma vez firmada 

jurisprudência em certo sentido, esta deve, como norma, ser mantida, salvo se 

houver relevantes razões recomendando sua alteração. 

Trata-se, na verdade, de um outro viés do princípio da segurança jurídica, que 

recomendaria que a jurisprudência, uma vez pacificada ou sumulada, tendesse a ser 

mais estável (grifos no original). 

 

A fim de privilegiar a celeridade processual – estreitamente relacionada aos 

mecanismos de eficiência nos julgamentos até então em implementação – o Código de 

Processo Civil de  2015 ampliou as possibilidades de precedentes vinculantes, obrigando que 

juízes e tribunais passem a observar (art. 927): (i) as decisões do STF em controle concentrado 

de constitucionalidade; (ii) os enunciados de súmula vinculante; (iii) os acórdãos em incidente 

de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos; (iv) os enunciados das súmulas do STF em 

matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional; (v) a orientação do plenário 

ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 

Dessas hipóteses duas se tratava de novidades trazidas pelo novo diploma legal: as 

figuras da assunção de competência e da resolução de demandas repetitivas. A primeira 

consiste em julgamento, por órgão específico designado pelo regimento interno do tribunal, 

de relevante questão de direito, com repercussão social, que não se repita em diferentes 

processos. Por sua vez, a segunda consiste em julgamento de caso repetitivo, a ser iniciado na 

segunda instância judicial. 

Ademais, o art. 988 do CPC/201567 trouxe a possibilidade de interposição de 

reclamação para impugnar decisões divergentes dos aludidos precedentes obrigatórios. Tudo 

isso para que seja conferido (e garantido) o caráter vinculante às decisões uniformizadoras de 

entendimentos (tanto das Cortes superiores quanto aquelas proferidas em ritos próprios de 

uniformização de jurisprudência). 

 
67  “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 

I – preservar a competência do tribunal; 

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal 

em controle concentrado de constitucionalidade; 

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” 
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3.4.2  Ascensão dos precedentes e desafios enfrentados 

Conforme ressaltado nos tópicos anteriores, as reformas processuais no Brasil 

instituídas ao longo dos anos foram gradativamente valorizando a jurisprudência de modo a 

consolidar o que hoje se entende como “precedentes vinculantes” (BARROSO, 2015, p. 160-

161 e 235-248). 

A respeito dos precedentes de maneira geral, Mello (2015, p. 61-112) classifica-os 

em três tipos, seguindo-se um critério de eficácia: (i) persuasivos; (ii) normativos (ou 

“normativos em sentido forte”); e (iii) intermediários (ou “normativos em sentido fraco”). 

Os persuasivos são aqueles cujas consequências são restritas apenas às partes e aos 

feitos em que são afirmados. Não podem ser considerados normativos, pois são apenas fonte 

secundária do direito. Eles são importantes para argumentação jurídica, interpretação da 

norma e convencimento dos juízes. Podem até servir de inspiração para a criação de leis. À 

medida que for reiterado, tende a se tornar jurisprudência consolidada dos tribunais, a ser 

estabelecida pelos mecanismos apropriados para tal. Exemplos desses precedentes são as 

decisões de primeira e segunda instâncias (excetuadas as proferidas em julgamentos de 

uniformização). 

Os normativos são aqueles cuja peculiaridade do procedimento a que foram 

submetidos torna-os obrigatórios não somente para as partes a que se referem, mas também a 

todos os demais casos futuros sobre o tema. Sua observância é obrigatória pelas instâncias 

administrativas e judiciais e seu desrespeito (na esfera judicial) fica sujeito à cassação via 

reclamação, logo, a nomenclatura de normativos “em sentido forte”. São exemplos, as 

súmulas vinculantes e julgados proferidos em incidentes de resolução de demandas repetitivas 

ou assunção de competência. 

A respeito deles, Mello e Barroso (2016, p. 20) aludem: 

Nos países do common law, um instrumento como a reclamação é prescindível para 

que a eficácia normativa se torne efetiva. O respeito aos binding precedents é 

pressuposto e tradição do sistema. A experiência mostrou, contudo, que não é isso 

o que ocorre no Brasil. O cabimento de reclamação é essencial, em nosso sistema, 

para a efetividade do respeito ao precedente. Não há, aqui, tradição neste sentido. 

Ao contrário, há mesmo alguma resistência em aceitar a ampliação dos precedentes 

vinculantes, por se considerar que estes interferem indevidamente na independência 

e no livre convencimento dos juízes. E a correção das decisões que violam os 

precedentes judiciais pelo sistema recursal tradicional pode levar muitos anos. 

Consequentemente, só é possível falar em eficácia normativa forte, por ora, para 

aqueles casos em que é cabível a reclamação. 
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Os intermediários, por seu turno, são espécie residual de precedentes que também 

têm força normativa, mas não há possibilidade de reclamação em razão de sua não 

observância, por isso a nomenclatura alternativa de normativos “em sentido fraco”. É o caso 

das orientações do plenário ou de órgãos especiais das Cortes e das súmulas simples dos 

tribunais superiores. 

No Brasil, com a reforma trazida pelo Código de Processo Civil 2015, pode-se dizer 

que são precedentes normativos os enunciados de súmulas vinculantes e os acórdãos 

proferidos em sede de controle concentrado de constitucionalidade, recurso extraordinário 

com repercussão geral, recursos repetitivos e os incidentes de resolução de demandas 

repetitivas ou assunção de competência. 

É dever dos julgadores não somente do Judiciário, mas também da Administração 

Pública, zelar por sua estrita observância, ainda que com eles não concordem. De fato, o 

precedente vinculante existe para que seja dada racionalidade ao sistema, de forma a eliminar 

subjetivismos e contribuir para um sistema processual mais célere, isonômico, previsível e 

com mais segurança jurídica. Contribui-se, assim, para mitigar a chamada “jurisprudência 

lotérica” (CAMBI, 2001, p. 108-128), na qual predominam decisões díspares em situações 

idênticas. 

A partir do momento que o julgador aplica o precedente de questões já analisadas, 

sobra-lhe tempo para debruçar-se sobre as questões inéditas que ainda precisam ser 

enfrentadas. Assim, garante-se a minimização da sobrecarga de processos nas Cortes, 

aumenta-se a credibilidade do Judiciário e reduzem-se os danos causados à sociedade pela 

demora no julgamento das causas com maior repercussão social. 

Diante de tão extenso rol de possibilidades de uniformização de jurisprudência e 

produção de normas pelo Judiciário, percebe-se que o Brasil se aproxima muito do modelo de 

common law, anteriormente exposto, típico dos países de colonização anglo-saxã, que têm nos 

precedentes a primazia de fonte do direito. 

Esse cenário, contudo, revela alguns desafios para a correta aplicação dos 

precedentes, os quais já enfrentados pelos países de tradição de common law, e por essa razão, 

vale a pena observar a experiência destes para superar tais dificuldades. 

Segundo Mello e Barroso (2016, p. 25-30), o julgador, no processo de aplicação do 

precedente vinculante, depara-se com as seguintes situações: (i) encontrar a ratio decidendi, 

ou holding, que consiste na delimitação da premissa necessária para a decisão do caso 

concreto; (ii) diferenciar o que é obiter dictum no julgado em questão, ou seja, o que são 

questões que, muito embora tenham sido pinceladas no julgamento do caso, são alheias a ele; 



66 

e (iii) fazer o distinguishing de casos, que consiste em analisar se o caso julgado tem 

peculiaridades que importem na necessidade de julgamento diverso, em vez da simples 

aplicação do precedente. 

Conforme mencionado, a ratio decidendi consiste no entendimento jurídico que 

vinculará a decisão nos casos futuros. Ela pode variar em sua amplitude, no espectro de 

possibilidades entre ser mais genérica ou mais específica. Se mais genérica, mais casos serão 

regidos por ela, sendo necessários, talvez, novos julgamentos futuros sobre detalhes não 

obrigatoriamente por ela previstos de início. Se muito restrita, abarcará poucos futuros casos 

concretos, correndo o risco de não produzir a eficácia sistemática adequada, própria dos 

precedentes vinculantes. 

No processo de definição da ratio decidendi, devem os julgadores ter boa visão do 

que são os obiter dicta dos julgamentos, ou as questões marginais estranhas à decisão do caso. 

Pode ser que tais questões tenham sido levantadas naquele julgamento apenas a título de 

reforço de argumentação, ou para ilustração, e, justamente por isso, podem não ter sido 

expostas em todas as suas particularidades e sobre elas talvez não se tenham sido dadas a 

devida atenção e argumentação jurídica por todas as partes do processo. 

Assim, a definição de tais questões marginais está estreitamente relacionada aos 

limites do pedido a que o julgador está adstrito, e não deve ter efeitos vinculantes para futuros 

julgamentos, uma vez que qualquer decisão preliminar sobre elas poderia estar fadada a ser 

incompleta, sem a verificação de todos os pormenores a elas atinentes. Na definição ou 

aplicação da ratio decidendi, deve o julgador segregar bem o que são as obiter dicta. Pode 

ser, inclusive, que estas se tornem uma ratio decidendi futura e distinta, após sua análise 

completa em novo julgamento. 

Por fim, o distinguishing consiste na distinção que o julgador deve fazer entre um 

caso concreto e outro, quando vislumbrar que um precedente não se aplica integralmente a 

ele, ou que é necessária a análise de ponto diverso, com discussão jurídica distinta. 

Para avaliar a semelhança entre casos de modo a aplicar (ou não) o precedente, deve 

o julgador se atentar aos seguintes fatores (MELLO; BARROSO, 2016, p. 29-30): (i) os fatos 

relevantes de cada caso; (ii) os valores e as normas incidentes sobre ambos; (iii) a questão de 

direito que suscitam; (iv) os fundamentos que justificam a decisão do precedente e sua 

adequação ao novo caso. 

Constatadas peculiaridades de fato ou argumentos diferentes que levem a outra 

decisão, deve o julgador fazer a distinção entre o precedente e o caso analisado, de modo a 

proferir julgamento diverso do previsto no precedente em questão. 
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As questões teóricas aqui apresentadas servem para demonstrar que as instâncias 

uniformizadoras de entendimentos jurisprudenciais têm um desafio especial neste país cuja 

tradição jurídica não está habituada à cultura dos precedentes vinculantes: o desafio consiste 

em empregar bem os raciocínios anteriormente expostos quando da definição e aplicação de 

precedentes vinculantes, a fim de que eles exerçam a função que lhes é precípua: a de garantir 

um sistema processual com segurança jurídica, isonomia e celeridade processual. 

Nessa linha, vale finalizar o presente raciocínio com caso paradigmático ocorrido 

no STF, no julgamento do RE 669.069, que serve de exemplo à aplicação dos institutos 

suprarreferidos. 

No processo em questão, discutia-se a prescrição da pretensão de ressarcir por 

prejuízos gerados por um particular em um acidente de trânsito. A União alegou que as ações 

de ressarcimento movidas pela Fazenda Pública eram imprescritíveis, com fulcro no art. 37, 

§ 5.º, da Constituição.68  

O relator, Ministro Teori Zavascki, entre seus vários argumentos, proferiu que a 

prescritibilidade é regra do ordenamento jurídico, e a imprescritibilidade deveria ser exceção 

positivada e objeto de interpretação restritiva. Nesse sentido, defendeu que o art. 37, § 5.º, da 

Constituição deveria ser interpretado com o § 4.º do mesmo artigo, que tratava de sanções aos 

atos de improbidade administrativa, e que as ações de reparação de danos dessa natureza é 

que seriam imprescritíveis. No tocante às ações de reparação de danos em acidente de trânsito, 

portanto, não haveria que falar em imprescritibilidade. 

Perceba-se, contudo, que a ratio decidendi do julgado dizia respeito à 

prescritibilidade da ação de reparação de danos contra o erário em caso específico de acidente 

de trânsito. Todo o processo e a discussão se movimentaram em torno dos fatos do acidente 

automobilístico, nada tratando sobre crimes de improbidade administrativa, que nem sequer 

faziam parte dos autos. 

Na remota hipótese, portanto, de que fosse fixada uma ratio decidendi ampla para 

abarcar também a imprescritibilidade da reparação de danos por improbidade administrativa, 

ter-se-ia uma decisão manca e com débil análise do tema por todas as partes envolvidas no 

processo. Calhou-se, então, no processo, delimitar a ratio decidendi apenas à prescritibilidade 

 
68  “Art. 37. [...] 

§ 5.º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.” 
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da ação de reparação de danos por acidente de trânsito, conforme se pode verificar na 

preocupação externada pelo Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto:69 

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO – [...]. Eu gostaria de 

adiantar, desde logo, que eu estou de acordo com o voto do Ministro Teori Zavascki 

naquilo em que decidiu a demanda posta. Portanto, acho que, nas ações de 

reparação de dano por ilícito civil, a prescritibilidade se impõe, e, no caso concreto, 

se impõe de acordo com os critérios que Sua Excelência apontou. De modo que não 

tenho nenhuma dúvida em acompanhá-lo na solução desta lide específica. 

Sua Excelência, no entanto, foi um pouco além, preocupado em sistematizar o tema, 

e, talvez, nós não estejamos ainda em condições de sistematizar o tema. Dentre 

outras razões, porque a questão da imprescritibilidade em matéria de improbidade, 

ou mesmo em matéria de crime, ela não foi objeto – eu diria – de um contraditório 

neste processo. Ou seja, nós não fomos expostos aos diferentes argumentos, alguns 

deles suscitados agora, pelo Ministro Toffoli e pelo Ministro Gilmar Mendes. E eu 

não gostaria de ter um pronunciamento do Plenário sobre esta questão importante 

e delicada da imprescritibilidade, sem um contraditório em que nós pudéssemos 

considerar todos os argumentos. [...] (grifos no original). 

3.5  Reflexões sobre o tempo nos processos 

Por fim, não se pode deixar de tratar a respeito da “razoável duração do processo”, 

celeridade do trâmite processual e sua correlação com outros princípios norteadores do 

processo, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. 

Em primeiro lugar, devem-se ter em mente as palavras de Barbosa Moreira (2001, 

p. 232), que ensina que a celeridade não é um valor que se deva perseguir a qualquer custo: 

Para muita gente, na matéria, a rapidez constitui o valor por excelência, quiçá o 

único. Seria fácil invocar aqui um rol de citações de autores famosos, apostados em 

estigmatizar a morosidade processual. Não deixam de ter razão, sem que isso 

implique – nem mesmo, quero crer, no pensamento desses próprios autores – 

hierarquização rígida que não reconheça como imprescindível, aqui e ali, ceder o 

passo a outros valores. Se uma justiça lenta demais é decerto uma justiça má, daí 

não se segue que uma justiça muito rápida seja necessariamente uma justiça boa. O 

que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha ser melhor do que 

é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem: não, contudo, a qualquer 

preço.  

3.5.1  Princípio da duração razoável do processo 

O direito à “razoável duração do processo” foi inserido no ordenamento brasileiro, 

no rol de direitos e garantias fundamentais (art. 5.º da CF), pela EC 45/2004, muito embora já 

 
69  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 669.069-MG. Relator: Min. Teori Zavascki. 

Brasília, DF, 13.01.2012. 
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estivesse previsto no Pacto de San José da Costa Rica,70 datado de 1992, também assinado 

pelo Brasil. 

Em linha com as palavras de Barbosa Moreira, supraexpostas, Sarlet, Marinoni e 

Mitidiero (2012, p. 678-679) assinalam que a razoável duração do processo não 

necessariamente implicará um processo célere (daí, inclusive, o texto legal fixar o princípio 

de forma tão subjetiva). O que se busca combater são os desperdícios de tempo, ou os “tempos 

mortos”:71 

O direito à duração razoável do processo não constitui e não implica direito a 

processo rápido e célere. As expressões não são sinônimas. A própria ideia de 

processo já repele a instantaneidade e remete ao tempo como algo inerente à 

fisiologia processual. A natureza necessariamente temporal do processo constitui 

imposição democrática, oriunda do direito das partes de nele participarem de forma 

adequada, onde o direito ao contraditório e os demais direitos que confluem para 

organização do processo justo ceifam qualquer possibilidade de compreensão do 

direito ao processo com duração razoável simplesmente como direito a um processo 

célere. O que a Constituição determina é a eliminação do tempo patológico – a 

desproporcionalidade entre duração do processo e a complexidade do debate da 

causa que nele tem lugar. Nesse sentido, a expressão processo sem dilações 

indevidas utilizada pela Constituição espanhola (art. 24, segunda parte) é assaz 

expressiva. O direito ao processo justo implica sua duração em “tempo justo”. 

Com a reforma processual advinda do Código de Processo Civil de 2015, o novo 

diploma legal estabeleceu a preocupação com essa razoável duração do processo em diversos 

de seus dispositivos,72 atribuindo-o como um dever de todas as partes do processo, em 

cooperação. Esse conceito, contudo, é subjetivo, não havendo como defini-lo objetivamente 

senão por meio de uma leitura sistemática de todas as etapas do processo. 

De fato, para diversas etapas do processo, o legislador preocupou-se em fixar 

prazos razoáveis para a realização de determinados atos. Como exemplo, pode-se citar o prazo 

de 360 dias para prolação de decisões administrativas (Lei 11.457/2007), ou o trâmite 

processual prioritário (art. 1.048 do CPC/2015) para pessoa com idade superior a 60 anos, ou 

portadora de doença grave, ou dos procedimentos regulados pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 8.069/1990) ou pela Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006). 

 
70  “Art. 8.º Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 

por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 

apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações 

de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” 
71  BRASIL. Novo CPC. Exposição de Motivos cit. 
72  São exemplos: “Art. 4.º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, 

incluída a atividade satisfativa”; “Art. 6.º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”; “Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] II – velar pela duração razoável do processo”. 
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Destaque-se, ainda, o estabelecimento do trâmite prioritário também para o 

julgamento de recursos repetitivos (art. 12, III, do CPC/2015), com um ano de prazo para 

julgamento de mérito (arts. 980, 1.035, § 9.º, e 1.037, § 4.º, do CPC/2015). Este último merece 

críticas, uma vez que não vem sendo apropriadamente observado pelos tribunais. 

Quando se fala em duração razoável do processo, deve-se ter em mente um possível 

conflito desse princípio com os do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 

Quando se busca acelerar o trâmite processual, pode-se estar prejudicando o processo sob 

outra ótica. 

Exemplo disso (não necessariamente da experiência processual judicial, mas que 

serve à presente ilustração) são as metas de julgamento administrativas estabelecidas pelo 

CARF que, conforme apontado em estudos apresentados no tópico 3.1.4, por vezes geram 

saltos de etapas importantes do processo, que poderiam resultar em desfecho diferente não 

fosse a preocupação com a produtividade. 

Para um norte sobre o que vem a ser a duração razoável, uma saída seria a realização 

de estudos para aferição de padrões objetivos médios a serem observados, tal como o efetuado 

pela American Bar Association, nos Estados Unidos (SANTOS, 2018): com base em critérios 

aleatórios, o estudo mostrou o tempo tolerável de duração dos processos nos tribunais norte-

americanos: (i) nos casos cíveis em geral, 90% devem ser iniciados, processados e concluídos 

dentro de 12 meses, podendo esse prazo ser estendido para 24 meses, nos 10% dos casos 

restantes, em decorrência de circunstâncias excepcionais; (ii) nos casos cíveis sumários (small 

claims), os processos devem ser finalizados em 30 dias; e, (iii) nas relações domésticas, 90% 

das pendências devem ser iniciadas e julgadas em 30 dias, 98% dentro de seis meses e 100% 

em um ano. 

Na mesma linha do estudo apresentado, Santos (2018) assevera que a Corte 

Europeia de Direitos Humanos, conhecida pelos seus critérios de prazos não fixos, publicou 

uma tabela com padrões e regras para a duração dos processos, a partir de suas experiências. 

A Corte, contudo, foi relutante em estabelecer regras estanques, uma vez que cada caso deve 

ser considerado individualmente. A tabela, no entanto, serve de importante norte e orientação. 

De acordo com Santos (2018), estabeleceu-se que: 

(i) duração de até 2 anos, em casos não complexos, é geralmente considerada 

razoável. Nos casos em que a demora é superior a dois anos, a Corte analisa o caso 

detidamente, a fim de determinar se as autoridades nacionais demonstraram a devida 

diligência no processo;(ii) em casos prioritários, a corte pode se afastar da regra 

geral, podendo determinar a violação, mesmo que o caso demore menos de dois 

anos; (iii) em casos complexos, a corte pode determinar um prazo mais longo, mas 

prestar especial atenção para os períodos de inatividade que são claramente 
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excessivos. O tempo mais longo permitido é raramente superior a cinco anos e quase 

nunca mais do que oito anos de duração total; (iv) os únicos casos em que a Corte 

não determina a violação, apesar da duração manifestamente excessiva, são os casos 

em que os comportamentos dos litigantes contribuíram para a demora. 

3.5.2  Celeridade na tramitação processual 

Diante do exposto a respeito da duração razoável do processo, convém então 

apresentar o que se entende como a celeridade processual e em que medida ela pode ocorrer 

sem comprometer o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 

A partir da premissa manifestada de que a celeridade processual não deve ser um 

fim em si, pode-se concluir que o conjunto de medidas voltadas à busca da eficiência das 

etapas do processo – já expostas ao longo deste estudo – serve como mecanismo para 

concretização do princípio em referência. 

Adicionalmente, tratando-se especificamente das reformas do sistema processual 

tributário, convém acrescentar que a reforma do sistema de normas materiais tributárias em si 

também contribuiria significativamente para um contencioso mais célere. Isso porque, com a 

instituição de um sistema tributário mais simples, neutro, transparente e alinhado à melhor 

experiência internacional, muitas das atuais discussões cairiam por terra, e as que restassem 

poderiam eventualmente se valer da experiência internacional como recurso adicional para 

resolução de controvérsias. 

Nessa linha, Cardoso (2013) assevera que o Texto Constitucional incentiva a 

promoção de todos os atos que visem à otimização dos atos processuais, o que não 

obrigatoriamente precisa ser instituído mediante alteração legislativa. Por vezes, a 

implementação de boas práticas pode ter muito mais sucesso nesse sentido. 

Exemplos de tais boas práticas são as metas de julgamento73 definidas pelo CNJ, 

focadas em produtividade e celeridade. Com a ressalva de que cada julgador deve sempre 

ponderar entre celeridade e o devido processo legal, tais orientações têm o poder de ser um 

norte para a concretização da celeridade, sem prejuízo da observância dos demais princípios. 

Práticas de gestão de processos também são bem-vindas nesse cenário, 

principalmente se se considerar que grande parte dos tempos perdidos nos processos está 

 
73  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Metas Nacionais do Poder Judiciário 2020. Disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/. Acesso em: 2 maio 2020. 
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compreendida nas chamadas “etapas mortas” do processo, tal como identificado na exposição 

de motivos74 do Código de Processo Civil de 2015. 

A respeito de tais etapas, Roque e Duarte (2013) mencionam que, não obstante 

haver prazos para realização de atos processuais, determinados expedientes cartorários ou 

análises de peças ou recursos podem levar meses ou até anos para serem realizados. Segundo 

os referidos autores: 

É hora, portanto, de planejar o fluxo do tempo no processo sob uma perspectiva 

qualitativa, adotando variadas técnicas de gerenciamento de processos, que 

consistem, basicamente, no planejamento da condução de demandas judiciais em 

direção à solução mais adequada do conflito, com o menor dispêndio de tempo e de 

custos. Trata-se de procedimento já consolidado nos países do common law, 

especialmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, lá conhecido como case 

management. Muito embora o gerenciamento de processos não se encontre previsto 

em nenhuma lei no Brasil, existem dispositivos no Código de Processo Civil 

(LGL\1973\5) que dão abertura suficiente para tanto, tais como aqueles relativos à 

audiência preliminar e ao saneamento do processo (art. 331) e aos poderes de direção 

do juiz (art. 125) (ROQUE; DUARTE, 2013, p. 329-364). 

Adotadas medidas nesse sentido, cujo estudo e implementação carecem ainda de 

aprimoramento no Brasil, poder-se-ia galgar significativo avanço no processo tributário 

brasileiro, ainda mais se somadas às reformas também propostas nesta pesquisa. 

Em face de todas essas considerações dogmáticas, convém analisar a celeuma do 

FUNRURAL no País, a fim de identificar os pontos aqui trazidos que poderiam aprimorar 

consideravelmente o sistema tributário e processual tributário brasileiro, evitando-se nova 

experiência conturbada como essa que, diga-se de passagem, ainda não teve seu desfecho. 

  

 
74  BRASIL. Novo CPC. Exposição de Motivos cit. 
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4 O FUNRURAL 

Passadas as etapas de exposição conceitual sobre o tax gap e de apresentação de 

problemas intrínsecos e extrínsecos ao contencioso que contribuem para a formação de 

gargalos neste último – tanto com relação ao volume de processos quanto ao tempo de duração 

–, demonstrar-se-ão com o caso prático do FUNRURAL os potenciais efeitos negativos dos 

problemas identificados. 

A contribuição previdenciária do agronegócio, devida pelos produtores rurais 

pessoas físicas e jurídicas, bem como agroindústrias, ficou historicamente conhecida como 

FUNRURAL. O tema é bastante controverso, sobretudo pela quantidade de normas e decisões a 

esse respeito incapazes de definir a questão após décadas desde sua edição. Sobre a celeuma 

que se instalou, comenta Loubet (2017, p. 526): 

Porém, o tal art. 25 da Lei n.º 8.212/91 já passou por tantas modificações que fica 

até difícil para o intérprete identificar qual regramento jurídico valeu em cada um 

desses períodos – daí a referência ao cenário tragicômico. Houve alterações pela Lei 

n.º 8.398/92, pela Lei n.º 8.540/92, pela Lei n.º 8.861/94, pela Lei n.º 9.528/97, pela 

Lei n.º 10.256/01 e pela Lei n.º 11.718/08. Para piorar, o art. 195 da Carta da 

República, que delineia a competência tributária dessa contribuição, passou por 

modificações das Emendas Constitucionais n.os 20/98, 42/03 e 47/05. Quem sabe 

não tenha escapado alguma modificação por aí do olhar atento do intérprete, pois é 

tamanha a colcha de retalho legislativa que cada pedaço parece ser encomendado 

pelo Poder Público com o único objetivo de não esclarecer nada mesmo: a impressão 

que se tem é que o intuito é confundir a cabeça de todos e, com isso, levar adiante a 

tributação sem qualquer amarra, sem qualquer controle. 

Nessa perspectiva de falta de coordenação e sobreposição de normas, desafiadas 

como inconstitucionais pelos contribuintes ao longo dos anos, a atuação do Judiciário, 

especialmente do STF, deveria ter desempenhado papel fundamental em sua resolução. Como 

será adiante demonstrado, verifica-se, contudo, um cenário de ineficiência do Judiciário (com 

destaque para a demora e a falta de efetividade de suas decisões) agravado por uma paralela e 

intensa movimentação legislativa. 

O quadro do FUNRURAL revela um contencioso tributário que, por um lado, coloca 

o contribuinte em situação de insegurança jurídica e, de outro, acaba por promover o tax gap. 

Afinal, enquanto o Judiciário não decide de forma definitiva e eficiente a respeito da 

constitucionalidade de determinada norma, a arrecadação do tributo objeto da discussão fica 

comprometida.  

Isso porque, normalmente, enquanto se discute a matéria, a exigibilidade dos 

tributos fica suspensa em decorrência de recursos na via administrativa, liminar em mandado 
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de segurança ou outras medidas judiciais, depósitos judiciais etc. (art. 151 do CTN). Além 

dessas situações particulares, os recursos especial e extraordinário, afetados como repetitivos, 

tendo em vista a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, 

normalmente implicam a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais 

ou coletivos, que transitam na respectiva região (art. 1.037, II, do CPC/2015).75 Todas essas 

situações obstam a arrecadação do Estado. 

Vale notar também que um contencioso tributário ineficiente, além de comprometer 

a arrecadação e promover o tax gap, pode gerar a repetição do indébito tributário e 

consequências graves aos cofres públicos. Nesse sentido, o Estado, que havia contado com a 

arrecadação como certa para fazer frente a seus gastos públicos, ainda tem que restituir ao 

contribuinte o que havia sido arrecadado. Em todos esses casos, quanto mais o Judiciário 

demora para resolver definitivamente a questão, maiores são os prejuízos para as partes 

envolvidas. 

Os comentários do Ministro Gilmar Mendes em 2017, antes de proferir seu voto na 

decisão que entendeu pela constitucionalidade do FUNRURAL (no caso do produtor rural 

pessoa física), ilustram bem esse cenário:76 

Mas aqui não se trata disso, porque temos esse complexo modelo misto, em que as 

controvérsias como essas começam na primeira instância, com impacto para os dois 

lados, porque, de fato, num caso, a questão da devolução, da repetição de indébito; 

no outro, dos contribuintes, acumulam créditos, obtêm liminares e depois 

eventualmente têm de verter os recursos. Em suma, criando uma grande 

instabilidade em causas que, às vezes, remontam a vinte anos ou mais. 

Só queria fazer esse registro, aproveitando a pauta que nos coube e que Vossa 

Excelência houve por bem, muito bem organizar para dar uma racionalidade ao 

sistema, mas para singularidade das decisões que tomamos em matéria tributária, 

tendo em vista a repercussão para todos os lados. 

O ideal é que esse debate ocorresse – claro que não conseguimos fazer milagre – 

num prazo relativamente curto, num sentido ou noutro. 

[...] 

Não estou censurando nenhuma posição também. Só acho que essa combinação de 

um sistema tributário altamente irracional com essa irracionalidade do sistema 

recursal – que nos leva a decidir quinze, dezesseis, às vezes, vinte anos depois – faz 

com que, para qualquer lado que a decisão penda, tenhamos consequências 

desastrosas. E claro que, quando isso reflete nas empresas, também não é positivo, 

porque a arrecadação cai. Se as empresas desativam-se, o nível de emprego cai, 

demissões ocorrem. 

 
75  Importante mencionar entendimento proferido pelo STF em julgamento de questão de ordem no RE 966.177, 

em que consignou não ser automática a suspensão nacional dos processos, sendo sua 

determinação/modulação uma discricionariedade do relator: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso 

Extraordinário n. 966.177. Relator: Min. Luiz Fux. Brasília, DF, 04.05.2016. 
76  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 718.874/RS. Relator: Min. Edson Fachin. 

Brasília, DF, 19.10.2012. 
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O ministro, ao julgar uma das várias ações com repercussão geral no contexto do 

FUNRURAL, manifesta sua irresignação com a falta de racionalidade do sistema tributário 

brasileiro, a demora na decisão definitiva dos temas, a expressividade dos valores envolvidos 

e seus sérios impactos para todos os envolvidos. 

Contenciosos administrativos e judiciais ineficientes, além de provocarem 

prejuízos objetivos (isto é, especificamente no tocante aos casos sobre os quais se discute), 

parecem influenciar o comportamento dos contribuintes de forma ampla com relação à decisão 

pelo recolhimento ou não de tributos, em caso de autuação ou não.  

Nesse sentido, a mecânica do contencioso tributário brasileiro acaba sendo 

aproveitada como manobra em favor dos contribuintes, possibilitando que se financiem com 

o valor dos tributos, sobretudo quando há um histórico de parcelamentos extraordinários que 

permitem a autorregularização, muitas vezes sem o pagamento de qualquer multa e juros sobre 

o principal devido.77 Essa realidade prejudica a conformidade tributária, promove o tax gap, 

incrementa o contencioso e, consequentemente, os elevados gastos do Estado com este último. 

É importante verificar que a falta de duração razoável do processo e de efetividade 

da jurisdição, princípios processuais fundamentais, são uma realidade não apenas do 

FUNRURAL, mas que também pode ser observada em muitos outros temas tributários 

discutidos administrativa e judicialmente, revelando a atual ineficiência e o esgotamento do 

contencioso tributário brasileiro.78 

Nesse sentido, o presente capítulo busca enfrentar a problemática do FUNRURAL, 

explorando um pouco mais a fundo a tributação dos produtores rurais pessoas físicas, e 

identificar a relação entre o contencioso gerado acerca do assunto e do tax gap. As conclusões 

permitirão que no próximo capítulo sejam feitas proposições mais amplas e válidas para todo 

o contencioso tributário brasileiro, tendo em vista que se aplicam a inúmeras outras situações. 

 
77  Outro ponto que merece destaque é a recorrência dos programas de parcelamento fiscal em âmbito federal, 

estadual e municipal. O caráter eminentemente arrecadatório por parte dos Fiscos e a gestão eficiente de 

dívidas por parte dos contribuintes levam ao problema do risco moral (moral hazard). Premia-se a 

inadimplência, e não a pontualidade no cumprimento das obrigações tributárias. Esse comportamento de 

aguardar novo parcelamento provoca queda de arrecadação futura e cria incentivo à inadimplência dos 

contribuintes regulares – p. 30 // vide tb p. 65 do livro: Anistias fiscais e o risco moral. 
78  São exemplos o julgamento do tema de repercussão geral 593, que tratou da imunidade tributária aos e-books 

e suportes para sua fixação, que durou cerca de 16 anos, e o tema 69, que tratou da exclusão do ICMS da 

base de cálculo do PIS e da COFINS, que durou mais de 12 anos e ainda não teve desfecho conclusivo. 
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4.1  Contexto 

A Constituição prevê que a seguridade social compreende um conjunto integrado 

de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social. (art. 194 da CF/1988). Dispõe ainda que a seguridade social seja financiada por toda a 

sociedade, de forma direta ou indireta, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e por meio de contribuições sociais (art. 195 da 

CF/1988).  

As contribuições sociais são de competência da União79 e classificadas como 

tributos vinculados, haja vista que o produto de sua arrecadação tem destinação específica: o 

custeio da seguridade social, a qual é financiada por várias contribuições sociais,80 entre elas 

as contribuições previdenciárias (destinadas particularmente ao custeio da Previdência 

Social), cuja materialidade foi originalmente prevista no art. 195.81  

As contribuições sociais para custeio da Previdência Social, aqui denominadas 

genericamente contribuições previdenciárias, consideram usualmente a folha de salários como 

base de cálculo. Em alguns casos, contudo, o legislador previu a receita como base de cálculo, 

tal como ocorre com as empresas de tecnologia relacionadas na Lei 12.546/2011 (o que 

usualmente se chama de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB) e com 

os produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e agroindústria (o que usualmente se designa 

de FUNRURAL), entre outros. 

Muito embora a nomenclatura FUNRURAL tenha formalmente deixado de existir 

com a edição da Lei Federal 7.787/1989, a contribuição atualmente regida pelas Leis 

8.212/1991 e 8.870/1994 continua sendo assim denominada, tanto no meio do agronegócio 

 
79  “Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e 

de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 

áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6.º, 

relativamente às contribuições a que alude o dispositivo” (art. 149 da CF/1988). 
80  São exemplos de contribuições sociais a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL); o Programa 

de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP); a Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (COFINS); e as contribuições previdenciárias regidas pelo Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) no contexto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e 

administradas, atualmente, pela RFB. 
81  “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos 

da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I – dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro; 

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo contribuição sobre 

aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social de que trata o art. 201; 

III – sobre a receita de concursos de prognósticos. 

IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.” 
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quanto no âmbito jurídico, inclusive tribunais. A legislação que disciplina o tema, conforme 

adiantado supra, mais parece uma “colcha de retalhos” e já foi alterada inúmeras vezes.82 

Como mencionado, as contribuições previdenciárias incidem usualmente sobre a 

folha de pagamento, excepcionando-se, entre outros casos, os regimes especial e substitutivo 

dos produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e agroindústria, aqui denominados 

genericamente FUNRURAL, no qual a contribuição incide sobre a receita da comercialização 

da produção. 

Relativamente às pessoas jurídicas e agroindústrias,83 a tributação conforme 

comercialização da produção, em substituição à tributação usual da folha, surgiu com a edição 

da Lei 8.870/1994, posteriormente modificada pela Lei 10.256/2001. Essas normas foram 

objeto de inúmeros questionamentos, especialmente em decorrência da alegada falta de 

compatibilidade de sua materialidade com a Constituição.84 No caso, “receita bruta” (pessoas 

jurídicas) e “valor estimado da produção” (agroindústrias) não encontravam respaldo na 

redação original da Constituição, motivo pelo qual sugeria-se a criação de uma nova fonte de 

custeio, matéria privativa de lei complementar.  

Outras questões, como a falta de definição do termo agroindústria, geraram 

questionamentos e somente foram solucionadas com a edição da Lei 10.256/2001, que 

designou a expressão como o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a 

industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros (art. 1.º 

da Lei 10.256/2001, que alterou o art. 22-A da Lei 8.212/1991). 

 
82  No plano constitucional, o tema foi tratado na Constituição Federal de 1988, EC 20/1998, EC 42/2003, EC 

47/2005, enquanto no plano infraconstitucional o tema foi tratado na Lei 7.787/1989, Lei 8.212/1991, Lei 

8.398/1992, Lei 8.540/1992, Lei 8.861/1994, Lei 8.870/1994, Lei 9.528/1997, Lei 10.256/2001, Lei 

11.718/2008, Lei 13.606/2018, entre outros. 
83  A contribuição da pessoa jurídica é devida sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção 

à alíquota de 1,7% destinada à Seguridade Social mais 0,1% para o financiamento da Contribuição do Grau 

de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GIIL-RAT (art. 

25 da Lei 8.870/1994). No caso da agroindústria, a alíquota de 1,7% é substituída por 2,5% (art. 22-A da Lei 

8.212/1991). Além disso, em ambos os casos deverá ser recolhido para custeio do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR) o adicional de 0,25% incidente sobre a mesma base. A tributação de forma 

substitutiva pelo regime especial do FUNRURAL não se aplica às operações relativas à prestação de serviços 

a terceiros (art. 22-A, § 2.º, da Lei 8.212/1991); às sociedades cooperativas e às agroindústrias de psicultura, 

carcinicultura, suinocultura e avicultura (art. 22-A, § 4.º, da Lei 8.212/1991); e às pessoas jurídicas que se 

dediquem apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização 

própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a 

transforme em pasta celulósica (art. 22-A, § 6.º, da Lei 8.212/1991). 
84  ADIn 1.103-1; Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação em Mandado de Segurança 

199.71.00.021280-5/RS. 
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Os casos chegaram ao STF, com repercussão geral reconhecida, em 29.03.2010, no 

caso da agroindústria (Tema 281 – Leading Case 611.60185), e em 19.07.2012, no caso das 

pessoas jurídicas (Tema 651 – Leading Case 700.92286). Passados nove e sete anos, 

respectivamente, a Corte ainda não se pronunciou sobre os temas e, portanto, não há uma 

resposta definitiva. Na prática, o STJ e demais tribunais vêm aceitando esse tipo de 

mecanismo e decidindo no sentido de que, enquanto não houver pronunciamento do STF, sua 

cobrança estará respaldada.87 

Muitas são as críticas acerca da tributação conforme produção pelas pessoas 

jurídicas e agroindústrias. Um dos principais argumentos é de que haveria dupla incidência 

sobre uma mesma base, o FUNRURAL e o Programa de Integração Social/Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social (PIS/COFINS). Portanto, haveria a sobreposição de 

contribuições com a mesma finalidade de custeio da seguridade social. Outro argumento é de 

que a possibilidade constitucional de tributação diferenciada em razão da atividade econômica 

não teria aplicabilidade para o agronegócio (art. 195, § 9.º). 

Em que pesem as críticas e a densidade do tema, o presente trabalho não tem o 

propósito de exaurir as discussões e sua constitucionalidade, sobretudo no caso das pessoas 

jurídicas e agroindústrias. Pretende-se explorar adiante a problemática que envolve a 

tributação dos produtores rurais pessoas físicas somente com o intuito de identificar entraves 

do contencioso tributário brasileiro que refletem no tax gap. 

Pois bem, no caso do FUNRURAL dos produtores rurais pessoas físicas, as discussões 

se arrastam há mais tempo e envolvem uma brusca mudança de perspectiva. 

A Constituição previu originalmente que a contribuição social dos empregadores 

incidiria sobre a folha de salário, o faturamento e o lucro (art. 195, I, da CF/1988). No caso 

do produtor, parceiro, meeiro e arrendatário rurais, do garimpeiro e do pescador artesanal, que 

exercessem suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, 

determinou que a contribuição seria sobre a comercialização da produção (art. 195, § 8.º, da 

CF/1988). A particularidade desse último caso sem dúvida decorre do fato de que essas 

 
85  Tema 281 – Contribuição para a seguridade social a cargo das agroindústrias sobre a receita bruta prevista 

na Lei 10.256/2001. 
86  Tema 651 – Constitucionalidade das contribuições à seguridade social, a cargo do empregador produtor 

rural, pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, 

instituídas pelo artigo 25, I e II, e § 1.º, da Lei 8.870/1994. 
87  STJ: EDcl AgRg no REsp 572.252/RS; AgRg no REsp 1.098.545/RS; REsp 871.852; e REsp 800.307/RS. 

TRF 1: Apelação em Mandado de Segurança 0001859-97.2012.4.01.3805; TRF 2: Apelação 0011106-

47.2010.4.02.5001; TRF 3: Apelação 0001646-68.2014.4.03.6100; TRF 5: Apelação 0803989-

70.2014.4.05.8000. 
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pessoas não possuíam empregados e, portanto, não existiria folha de salário como base para 

contribuição. 

Todos os produtores rurais pessoas físicas foram qualificados como segurados 

obrigatórios da Previdência Social, nos termos do art. 12 da Lei 8.212/1991. No gênero de 

segurados obrigatórios estão incluídos: (i) os segurados especiais, no qual se encontram os 

produtores rurais pessoas físicas que exercem suas atividades individualmente ou em regime 

de economia familiar (portanto, sem empregados); e os (ii) contribuintes individuais, no qual 

se encontram os produtores rurais pessoas físicas que exercem suas atividades com auxílio de 

empregados ou por intermédio de prepostos. 

O comando constitucional do art. 195, § 8.º, da CF/1988 previa a possibilidade de 

que a tributação pela folha, faturamento ou lucro fosse substituída pela tributação conforme a 

receita apenas para os produtores rurais que exercessem suas atividades em regime de 

economia familiar, sem empregados permanentes, isto é, no caso dos segurados especiais. 

Assim, a materialidade “receita”, que claramente diverge de “folha de salários”, 

“faturamento” ou “lucro”, só poderia ser adotada inicialmente no caso dos segurados 

especiais. Esse rol aumentou somente mais tarde, quando a EC 20/1998 incluiu a “receita” na 

regra geral do art. 195, I, da CF/1988. 

Ocorre que, antes mesmo da edição da EC 20/1998, a Lei (Ordinária) 8.540/1992 

alterou o art. 25 da Lei 8.212/1991 para considerar todos os produtores rurais pessoas físicas 

(segurados especiais e contribuintes individuais) como sujeitos à tributação conforme receita, 

em substituição à contribuição conforme folha. Até então, apenas os segurados especiais 

constavam no art. 25 da referida norma, tendo em vista que exerciam suas atividades em 

regime de economia familiar e sem empregados, observando-se o art. 195, § 8.º, da CF/1988. 

Surgiu então o principal cerne das inúmeras discussões que sobrevieram. 

Mais tarde, entretanto, a Lei 10.256/2002, também uma lei ordinária, no contexto 

da EC 20/1998, alterou o caput do art. 25 da Lei 8.212/1991. Antes do julgamento, pelo STF, 

das ações que desafiaram a constitucionalidade da norma anterior prevista pela Lei 

8.540/1992, a legislação fora então modificada pela Lei 10.256/2002. 

4.2  O caso Mataboi (RE 363.852/MG) 

O emblemático RE 363.852/MG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, foi um dos 

primeiros casos a discutir no STF a tributação do produtor rural pessoa física. Vale notar que 
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foi interposto por empresa adquirente de bovinos, o Frigorífico Mataboi S.A., e não pelo 

próprio produtor. 

Na decisão do julgamento que se iniciou em 2005 e só terminou em 2010, o STF, 

por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para desobrigar o 

frigorífico de reter e recolher o FUNRURAL por sub-rogação sobre o “resultado da 

comercialização da produção” rural. Declarou, portanto, em controle difuso, a 

inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e 

VII, 25, I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/1991.88 

Depreende-se da análise dos votos que foram muitos os argumentos lançados 

arguindo a inconstitucionalidade dessa contribuição, sendo o principal deles o fato de que a 

materialidade “receita” não encontrava respaldo na redação anterior à EC 20/1998 e a exação 

consubstanciava nova fonte de custeio para o sistema, podendo ser instituída apenas por lei 

complementar (art. 195, § 4.º, da CF/1988 c/c o art. 154, I, da CF/1988). 

A tributação conforme receita seria possível somente para os segurados especiais 

em decorrência do permissivo constitucional específico do art. 195, § 8.º, da CF/1988. 

Comentou-se, também, que eventual constitucionalidade superveniente não era admitida no 

ordenamento (reflexo da EC 20/1998), uma vez que ela deveria ser analisada considerando a 

época da edição da lei. 

Vale notar que a decisão reputava como inconstitucional a redação dada ao art. 25 

da Lei 8.212/1991 pela Lei 8.540/1992, “[...] com a redação atualizada até a Lei n.º 9.528/97, 

até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional n.º 20/98, venha a instituir a 

contribuição [...]”. A redação sugeria que lei ordinária após a referida emenda seria 

considerada válida.  

Muito embora a decisão pareça acertada, pois a instituição de nova fonte de custeio 

da seguridade com materialidade ainda não prevista na Constituição carecia de lei 

 
88  “Recurso extraordinário. Pressuposto específico. Violência à constituição. Análise. Conclusão. Porque o 

Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do 

extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina – José Carlos 

Barbosa Moreira –, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas 

conhecimento e não conhecimento. Contribuição social. Comercialização de bovinos. Produtores rurais 

pessoas naturais. Sub-rogação. Lei n.º 8.212/91. Artigo 195, inciso I, da Carta Federal. Período anterior à 

Emenda Constitucional n.º 20/98. Unicidade de incidência. Exceções. COFINS e contribuição social. 

Precedente. Inexistência de lei complementar. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária 

sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos 

artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei n.º 8.212/91, com as redações decorrentes 

das Leis n.º 8.540/92 e n.º 9.528/97. Aplicação de leis no tempo. Considerações” (RE 363852, Tribunal 

Pleno, Rel.  Min. Marco Aurélio, j. 03.02.2010, DJe-071, divulg. 22.04.-2010, public. 23.04.2010, Ement. 

02398-04/00701, RTJ 217-01/524, RET v. 13, n. 74, p. 41-69, 2010). 
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complementar, destaca-se que na época da decisão (meados de 2010) o dispositivo já havia 

sido alterado pela Lei 10.256/2002. Observa-se, portanto, que se julgava a constitucionalidade 

de um artigo alterado há oito anos.89 

Outros dois argumentos podem ser identificados nos votos dos ministros, a dupla 

incidência de contribuições e a falta de isonomia. Em breve síntese, levantou-se a justificativa 

de que o produtor rural estava sujeito ao duplo recolhimento de contribuições sobre uma 

mesma base (FUNRURAL e COFINS), o que não parece ter sentido considerando que a COFINS 

seria aplicável apenas às pessoas jurídicas; e de que haveria falta de isonomia entre 

empregador rural e urbano, o que também não se mostra plausível, visto que a realidade desses 

dois meios é de fato diferente e situações desiguais podem estar sujeitas à tributação 

desigual.90 

Importante mencionar que se considerou possível tributar a partir do “resultado da 

comercialização da produção” apenas aquelas pessoas indicadas no art. 195, § 8.º, da CF/1988. 

Assim, caso não exercessem suas atividades em regime de economia familiar e possuíssem 

empregados, deveriam tributar regularmente pela folha de pagamento, tal como os demais 

contribuintes, em especial os empregadores urbanos, homenageando assim o princípio da 

isonomia. 

É possível concluir que a decisão se fundamentou tanto em questões formais 

(necessidade de lei complementar para instituir uma nova fonte de custeio) quanto materiais 

(dupla incidência da contribuição, falta de isonomia etc.) 

Apesar de paradigmática, a relevante orientação jurisprudencial do recurso 

extraordinário em comento não se deu no âmbito do controle concentrado, tampouco em 

repercussão geral, motivo pelo qual gerou efeitos somente entre as partes envolvidas, não 

tendo propiciado uma solução definitiva para o tema.  

O STF então selecionou o RE 596.177/RS, relatado pelo Ministro Ricardo 

Lewandowski, e o submeteu à repercussão geral. Nesse caso, o recorrente era o próprio 

produtor rural, mas a discussão era a mesma: como deveria ser a tributação do produtor rural 

pessoa física para fins de contribuição previdenciária. O entendimento do STF foi muito 

 
89  A tributação conforme “receita da produção” instituída pela Lei 8.870/1994 (portanto, antes da EC 20/1998) 

já havia sido afastada para as agroindústrias na ADI 1.103 proposta Confederação Nacional da Indústria 

(CNI). Embora essa decisão não tivesse abrangido os produtores rurais pessoas físicas, corroborava o 

argumento de que faltava previsão constitucional na época para tributação conforme “receita”. 
90  Na época da instituição da tributação conforme comercialização da produção, havia uma grande dificuldade 

de recolhimento e fiscalização no meio rural. Além disso, esse meio estava sujeito a fatores exógenos que 

prejudicavam sobremaneira sua atividade, de forma diferente da zona urbana, comprometendo sua 

capacidade financeira. A tributação da contribuição previdenciária poderia ser então uma forma de corrigir 

essas distorções e se adaptar às distintas realidades. 
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parecido com aquele proferido no RE 363.852/MG, no sentido de que seria necessária lei 

complementar para a instituição de nova fonte de custeio da seguridade social, de forma que 

o art. 1.º da Lei 8.540/1992 seria inconstitucional.91  A nova decisão seria aplicável a todos os 

contribuintes, dado o reconhecimento da repercussão geral. 

Vale ressaltar, contudo, que essa decisão se pautou apenas pelo critério formal 

(necessidade de lei complementar) e desconsiderou os demais argumentos de natureza 

material. Inclusive, em sede de embargos de declaração, reformou a ementa original para 

suprimir o argumento da dupla incidência.92 

Embora requerido pela Fazenda Nacional, o STF não modulou os efeitos da 

decisão. Logo, muitos contribuintes que haviam recolhido o FUNRURAL até essa data 

requereram a repetição de indébito, o que gerou impacto nos cofres públicos. 

Nessa mesma época foi promovida a ADIn 4.395, a fim de reconhecer, em controle 

concentrado, a inconstitucionalidade da referida contribuição.93 Essa ação ainda não foi 

julgada e pode trazer surpresa para a solução do caso. 

 
91  “Constitucional. Tributário. Contribuição social previdenciária. Empregador rural pessoa física. Incidência 

sobre a comercialização da produção. Art. 25 da Lei 8.212/1991, na redação dada pelo art. 1.º da Lei 

8.540/1992. Inconstitucionalidade. I – Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla 

contribuição caso o produtor rural seja empregador. II – Necessidade de lei complementar para a instituição 

de nova fonte de custeio para a seguridade social. III – RE conhecido e provido para reconhecer a 

inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei 8.540/1992, aplicando-se aos casos semelhantes o disposto no art. 

543-B do CPC” (RE 596177, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, j. 1.º.08.2011, repercussão 

geral – mérito, DJe-165 divulg. 26.08.2011, public. 29.08.2011, Ement. 02575-02/211, RT, v. 101, n. 916, 

p. 653-662, 2012). 
92  “Embargos de declaração no recurso extraordinário. Fundamento não admitido no deslinde da causa deve 

ser excluído da ementa do acórdão. Impossibilidade da análise de matéria que não foi adequadamente 

alegada no recurso extraordinário nem teve sua repercussão geral reconhecida. Inexistência de obscuridade, 

contradição ou omissão em decisão que cita expressamente o dispositivo legal considerado inconstitucional. 

I – Por não ter servido de fundamento para a conclusão do acórdão embargado, exclui-se da ementa a 

seguinte assertiva: ‘Ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o 

produtor rural seja empregador’ (fl. 260). II – A constitucionalidade da tributação com base na Lei 

10.256/2001 não foi analisada nem teve repercussão geral reconhecida. III – Inexiste obscuridade, 

contradição ou omissão em decisão que indica expressamente os dispositivos considerados inconstitucionais. 

IV – Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado. 
93  Andamento em 31.05.2020: Decisão: Após os votos dos Ministros Gilmar Mendes (Relator), Alexandre de 

Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Roberto Barroso, que julgavam improcedente a ação direta de 

inconstitucionalidade; dos votos dos Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso 

de Mello, que conheciam parcialmente da ação, julgando-a procedente, para declarar a inconstitucionalidade, 

com redução de texto, dos seguintes dispositivos: (i) Art. 1.º da Lei 8.540/1992, em relação à expressão “da 

pessoa física”, na parte em que altera o art. 25 da Lei 8.212/1991; (ii) Art. 1.º da Lei 9.528/1997, 

relativamente à expressão “empregador rural pessoa física” na parte em que altera o art. 25 da Lei 

8.212/1991; e à expressão “da pessoa física de que trata a alínea ‘a’ do inciso V do art. 12”, nas partes em 

que alteram o art. 30, IV e X, da Lei 8.212/1991; (iii) Art. 1.º da Lei 10.256/2001, no que se refere à expressão 

“do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22”, 

na parte em que altera o art. 25 da Lei 8.121/1991; e (iv) Art. 9.º da Lei 11.718/2008, no tocante à expressão 

“produtor rural pessoa física”, na parte em que altera o art. 30, XII, da Lei 8.212/1991; e do voto do Ministro 

Marco Aurélio, que assentava a inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/1991, na redação conferida 
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4.3  A reviravolta no entendimento do STF 

O RE 718.874, sobre o qual também se aplicou a sistemática da repercussão geral 

(Tema 66994), teve origem no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (“TRF4”), que, 

seguindo a linha de argumentos dos REs 363.852 e 596.177, entendeu pela 

inconstitucionalidade do art. 1.º da Lei 10.256/2001 no que diz respeito à inclusão do 

empregador rural pessoa física no rol do art. 25 da Lei 8.212/1991. 

Em março de 2017, contudo, o STF reformou a decisão do TRF4 e entendeu pela 

constitucionalidade do referido dispositivo, reputando como válida a cobrança do FUNRURAL 

do produtor pessoa física (contribuinte individual, frise-se, aquele que exerce atividade com 

empregados). Prevaleceu o entendimento dos Ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto 

Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia (Presidente),95 no sentido 

de que a  declaração incidental de inconstitucionalidade anterior não havia retirado do 

ordenamento jurídico o texto legal do art. 25, que a EC 20/1998 teria autorizado a espécie da 

base de cálculo receita e que a Lei (ordinária) 10.256/2001 teria reintroduzido o empregador 

rural como sujeito passivo da contribuição e seria instrumento hábil para tanto.96 

A tese vitoriosa da Fazenda Nacional propunha que o precedente do STF somente 

excluía o produtor rural empregador do rol do caput do art. 25 da Lei 8.212/1991, mas que a 

exação devida pelo segurado especial havia permanecido hígida no decurso das alterações 

legislativas (em face da previsão específica do art. 195, § 8.º, da CF/1988). Nesse sentido, os 

 
pela Lei 10.256/2001; o julgamento foi suspenso para aguardar o voto do Ministro Dias Toffoli (Presidente), 

que não participou deste julgamento por motivo de licença médica. Plenário, Sessão Virtual de 22.05.2020 

a 28.05.2020. 
94  Tema 669 – Validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física sobre a receita 

bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1.º da Lei 10.256/2001. 
95  Em vitória apertada (6x5), foram vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Ricardo Lewandoski, Rosa 

Weber, Marco Aurélio e Celso de Mello, que negavam provimento ao recurso da Fazenda Nacional. 
96  “Tributário. EC 20/98. Nova redação ao artigo 195, I, da CF. Possibilidade de edição de lei ordinária para 

instituição de contribuição de empregadores rurais pessoas físicas incidente sobre a comercialização da 

produção rural. Constitucionalidade da Lei 10.256/2001. 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade 

no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos 

para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 

25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou 

o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a 

alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo 

receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese 

segundo a qual é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa 

física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua 

produção” (RE 718874, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Edson Fachin, relator p/ acórdão  Min. Alexandre de 

Moraes, j. 30.03.2017, processo eletrônico repercussão geral – mérito, DJe-219, divulg. 26.09.2017, public. 

27.09.2017, republicação DJe-225, divulg. 02.10.2017, public. 03.10.2017). 
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incisos I e II do referido dispositivo, que trazem os critérios quantitativos da regra-matriz 

(alíquota e base de cálculo), não haviam sido retirados do ordenamento. 

Portanto, a Lei 10.256/2001 havia se limitado a reinserir o produtor rural com 

empregados no âmbito da tributação substitutiva prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, não 

sendo necessário dispor novamente sobre toda a regulamentação da contribuição (critérios 

quantitativos), dado que já regia de forma válida a tributação do segurado especial. Destaca-

se trecho do recurso: “É que, frise-se, a renovação do caput do art. 25 tem o condão de 

reincluir, nas bases de cálculo estatuídas nos incisos (e nunca revogadas), o produtor rural 

empregador ora (re)inserido no caput” (p. 3). 

A manifestação da Procuradoria-Geral da República foi pelo desprovimento do 

recurso extraordinário. Em seu entendimento, o juízo positivo de inconstitucionalidade do 

precedente do STF com relação ao caput acabava por evidenciar a mesma nulidade dos incisos 

que veiculavam as alíquotas e bases de cálculo, tendo em vista sua função na determinação da 

sujeição passiva do tributo. Ademais, que seria inaplicável a teoria da inconstitucionalidade 

superveniente para recepção dos incisos do art. 25 após a EC 20/1998. Assim, seria necessária 

lei complementar a teor do art. 195, § 4.º, da CF/1988. 

Assim, o principal ponto de discussão do tema consistia no exame da 

constitucionalidade da instituição, ao produtor rural empregador, da contribuição social por 

lei ordinária após o advento da EC 20/1998. 

O relator, Ministro Edson Fachin, chegou a lançar mão de outros argumentos em 

seu voto, entre eles: (i) de que a base de cálculo “receita” era exclusividade do segurado 

especial, nos termos do art. 195, § 8.º, da CF/1988, o que não parece sem nexo, dado que a 

EC 20/1998 havia justamente alterado o caput para possibilitar a adoção da base de cálculo 

“receita” para todos os casos; (ii) de que haveria ofensa ao princípio da isonomia, pois existiria 

injusta diferenciação entre empregador pessoa física nas especialidades rural e urbana, o que 

não se mostra razoável, pois são contribuintes que desenvolvem atividades distintas e 

apresentam realidades diferentes, motivo pelo qual a discriminação revelaria adequada na 

perspectiva constitucional; e (iii) de que o empregador rural pessoa física seria duplamente 

tributado, em razão da incidência simultânea de contribuições sociais, o que também se afigura 

ilógico, pois a tributação conforme receita era substitutiva da tributação conforme folha, além 

do que as pessoas físicas não estariam sujeitas a outras contribuições sociais como a COFINS 

(aplicáveis apenas às pessoas jurídicas).  

Tal como apontado no voto divergente do Ministro Alexandre de Moraes, todos 

esses argumentos (utilizados no RE 363.853) já haviam sido afastados no julgamento do RE 
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596.177 (Repercussão Geral). Este último manteve apenas a inconstitucionalidade formal, 

pugnando pela necessidade de lei complementar. Todos esses argumentos também foram 

rebatidos com fundamento e propriedade no voto do Ministro Gilmar Mendes. 

Em suma, acredita-se que o esforço hermenêutico consistia em analisar se os vícios 

anteriormente apontados no art. 25 da Lei 8.212/1991 haviam sido saneados pela legislação 

ulterior, notadamente pelo art. 1.º da Lei 10.256/2001, já sob a égide do novo parâmetro 

constitucional. Considerando que a EC 20/1998 havia possibilitado a base de cálculo 

“receita”, seguia-se então para outro ponto-chave, a possibilidade de aproveitar os incisos 

anteriores. 

Parte dos ministros, a exemplo do Relator Edson Fachin e com intenso apoio do 

Ministro Marco Aurélio, argumentou que a Lei 10.256/2001 disciplinou a tributação do 

produtor rural empregador “sem dispor expressamente sobre os demais elementos da regra-

matriz de incidência tributária, ‘apropriando-se’, por referência, do binômio ‘base de 

cálculo/fato gerador’ e da alíquota já prevista para a figura do segurado especial”. Nesse 

mesmo sentido era o parecer do professor Humberto Ávila aduzido aos autos.97 

Em sentido diverso, contudo, foi a posição vencedora, na qual se destaca o voto do 

Ministro Luís Roberto Barroso.98 Seu entendimento, em linha com a maioria vencedora, 

 
97  “Ora, o princípio da legalidade material impõe o dever de que todos os elementos essenciais da obrigação 

tributária estejam previstos em lei (sujeitos passivos, base de cálculo e alíquotas). Quer dizer, como somente 

por meio de lei podem os tributos ser instituídos, a própria lei, conforme o disposto no art. 150, I, da 

Constituição, deve conter a base de cálculo e a alíquota. Não sendo esse o caso, a lei é inconstitucional. Com 

efeito, a Constituição determina que a lei que institui o tributo contenha todos os elementos da obrigação 

tributária, mas a Lei n. 10.256/01 não os tem. Não os tem porque não os previu em seu texto; nem os terá 

por apropriação. Isso porque não pode destacar os incisos do art. 25, cuja redação foi dada pela lei anterior 

– repita-se, declarados inconstitucionais –, para depois incorporá-los ao seu próprio texto. Essa apropriação 

de fragmentos normativos não pode ser feita por duas razões: a uma, porque há uma relação necessária entre 

o caput e os seus incisos; a duas, porque, para tanto, seria necessário convalidar os dispositivos declarados 

inconstitucionais, e isso não é possível.” 
98  “21. O problema aqui me parece partir de uma confusão da distinção entre texto e norma. O Supremo 

declarou inconstitucional a norma de incidência da contribuição previdenciária do empregador rural pessoa 

física extraída do texto do art. 25 da Lei 8.212/91, na redação anterior a Lei 10.256/01, mas não o texto, que 

permaneceu vigente para regular outras hipóteses que simplesmente não foram objeto dos recursos 

extraordinários já citados. Retirar os incisos I e II do art. 25 da Lei 8.212/91 do mundo jurídico era algo que 

o Supremo sequer poderia fazer em sede de controle concreto de constitucionalidade. Assim, com a alteração 

do caput promovida por lei posterior à alteração do texto constitucional, surgiu outra norma construída a 

partir da conjugação desse com os incisos vigentes, o que não encontra óbice em nenhuma decisão do 

Supremo Tribunal Federal. 

22. Portanto, do ponto de vista formal, é perfeitamente possível o aproveitamento pelo legislador de texto de lei 

vigente e que disciplina outra hipótese, para servir de modelo para uma nova incidência, especialmente 

quando o objetivo é igualar a disciplina de duas hipóteses distintas, como no caso. Absurdo seria imaginar 

que uma lei poderia introduzir um artigo 25-A na Lei n.º 8.212/91 com redação idêntica a do art. 25 para 

regular a situação do empregador rural pessoa física, por exemplo, mas não simplesmente alterar o próprio 

caput do art. 25 e aplicar-lhe a disciplina já existente para o segurado especial. Repita-se que, embora 

distintas, as duas hipóteses passaram a estar sujeitas ao mesmo regime de tributação. Sendo assim, a meu 
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sugeria que a declaração incidental de inconstitucionalidade (controle difuso) do RE 596.177 

não tinha o condão de retirar do ordenamento jurídico o texto legal do art. 25, que continuou 

vigente e eficaz com relação aos segurados especiais (cuja contribuição jamais foi 

questionada). Assim, nunca foram eliminados do ordenamento jurídico e o legislador poderia 

fazer uso do texto vigente. 

O Tribunal fixou então a seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a 

contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, 

incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção”. 

A tese, entretanto, não enfrentou a questão da sub-rogação pelo adquirente nas 

obrigações do produtor rural pessoa física (art. 30, IV, da Lei 8.212/1991), que havia sido 

instituída pela Lei 8.450/1992 e julgada inconstitucional no RE 596.177, afetando sua eficácia 

perante os adquirentes pessoas jurídicas. Iniciou-se, então, uma nova corrida ao Judiciário 

que, evidentemente, continuou a comprometer a arrecadação por parte do Estado. 

Em sede de embargos de declaração, o STF entendeu não ser cabível a modulação 

de efeitos do julgamento nos termos do art. 927, § 3.º, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo 

Civil de 2015),99 porquanto não se trata de alteração de jurisprudência dominante.100 Em 

síntese, a Corte considerou que havia analisado a constitucionalidade da Lei 10.256/2001 pela 

primeira vez e que os posicionamentos anteriores se referiam a legislações pretéritas e sem 

qualquer relação com a EC 20/1998 ou com a Lei 10.256/2001.101 

 
ver, o legislador não incorreu em nenhum vício nesse particular, que não o de eliminar um formalismo 

absolutamente exacerbado.” 
99  “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] § 3.º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante 

do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos 

repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.” 
100  “Processual civil. Embargos de declaração. Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão. 

Impossibilidade de rediscussão de questões decididas para obtenção de caráter infringente. Inaplicabilidade 

da Resolução 15/2017 do Senado Federal que não trata da Lei 10.256/2001. Não cabimento de modulação 

de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Embargos de declaração rejeitados. 1. Não existentes 

obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de declaração com a finalidade específica 

de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de 

inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a 

aplicação do artigo 52, X, da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. À Resolução do Senado Federal 

15/2017 não se aplica a Lei n.º 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 

718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de 

efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
101  Recorta-se trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes nos Embargos de Declaração no Recurso 

Extraordinário 718.874: “Incabível o pedido, pois inaplicável na presente hipótese as previsões do art. 927, 

§ 3.º, do Código de Processo Civil de 2015, que, conjuntamente às cláusulas do art. 11 da Lei 9.882/1999 e 

do art. 27 da Lei 9.868/1999, a do art. 927, § 3.º, permitem, observada alteração de jurisprudência dominante 

do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos 

repetitivos, a modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Inexistiu 

qualquer alteração de jurisprudência dominante, pois conforme salientado anteriormente, a Corte analisou 
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O Ministro Edson Fachin, cujo voto foi dissidente do relator Ministro Alexandre de 

Moraes, defendeu a modulação de efeitos afirmando que aquela Corte estava alterando o 

caminho que vinha trilhando sobre a matéria. É interessante que o ministro indica como 

legítimos o entendimento e a mudança de jurisprudência do STF, embora não tivesse 

acompanhado, mas sustenta a modulação de seus efeitos como instrumento de segurança 

jurídica e de estabilidade.  

Salienta-se que o entendimento anterior vinha sendo aplicado nos Tribunais de todo 

o País, o que evidenciava a quebra de estabilidade pela mudança de posicionamento. O 

Ministro Edson Fachin novamente cita o parecer do professor Humberto Ávila aduzido aos 

autos para respaldar seu voto, destacando-se os seguintes argumentos: excepcionalidade do 

caso, base digna de confiança que inspirava os contribuintes, efeitos da restauração do estado 

de constitucionalidade, proteção direta da segurança jurídica objetiva e indireta dos direitos 

fundamentais etc.102 

 
pela primeira vez a matéria, sob a ótica da EC 20, de 15.12/1998 e sua regulamentação pela Lei n.º 10.256, 

de 9 de julho de 2001, e o fez exatamente pela necessidade de se fixar, com repercussão geral, a possibilidade 

de exigência por lei ordinária da contribuição social do empregador rural pessoa física incidente sobre a 

receita bruta obtida com a comercialização da produção, a partir da alteração promovida pela EC n.º 20/98. 

Daí não poder ser tomado como representativo de modificação de jurisprudência dominante o julgamento 

do RE 718.874, pois os anteriores posicionamentos se referiam à legislações pretéritas e sem qualquer 

relação com a EC n.º 20/98 ou com a Lei 10.256/2001; que exatamente foram editadas para permitir a 

referida incidência da contribuição. O acórdão embargado, dessa forma, não importou em qualquer solução 

de continuidade no tratamento normativo ou jurisprudencial relacionado com a matéria. Não houve alteração 

no panorama, com a invalidação de conteúdo normativo, em qualquer extensão, ou sequer a edição de 

pronunciamento conflitante com outros pronunciamentos da Corte. Por isso, reafirme-se, inexistem razões a 

recomendar a modulação de efeitos, antes o contrário, a pretendida modulação é que terminaria por ocasionar 

inovação na normatividade em debate. Não existe, portanto, qualquer modificação na trilha jurisprudencial, 

tampouco comprovado risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social que autorize a 

modulação de efeitos das suas decisões, como sempre exigido pelo Supremo Tribunal Federal [...]”. 
102  Recorta-se trecho do parecer do professor Humberto Ávila aduzido aos autos e copiado no voto do Ministro 

Edson Fachin para respaldar seus argumentos: “3.17 Em primeiro lugar, o caso é excepcional. Essa 

excepcionalidade deve estar vinculada à dificuldade de repetitividade do caso no futuro. Não se nega que a 

manutenção de efeitos passados de leis inconstitucionais ou a prospectividade de uma declaração de 

constitucionalidade envolve um ‘contrassentido’, pela ausência de consequências decorrentes da violação de 

uma norma. O caso ora analisado é excepcional por pelo menos duas razões. De um lado, envolve uma 

mudança de jurisprudência por parte do Supremo Tribunal Federal, o que não é recorrente na história do 

Tribunal. De outro lado, trata-se da análise de uma norma tributária específica (a norma tributária relativa à 

contribuição social do empregador rural pessoa física), cujas características singulares da forma em que foi 

inserida no ordenamento jurídico (pela remissão a dispositivo já declarado inconstitucional) são singulares 

e com dificuldade de repetição. 3.18 Em segundo lugar, havia uma base digna de confiança por parte dos 

contribuintes com relação à preservação do entendimento anterior do próprio Supremo Tribunal Federal. 

Embora a rigor a questão da proteção da confiança não seja central para a modulação de efeitos, a aparência 

de legalidade é requisito de aplicação da dimensão objetiva do princípio da segurança jurídica quando o 

Tribunal examina a repercussão, comprovada ou presumida, da decretação da nulidade ou da 

constitucionalidade para o ‘conjunto de confianças’ ou para a ‘credibilidade do ordenamento jurídico’. A 

razão dessa necessidade reside na avaliação global do princípio da segurança jurídica. [...] 3.21 Em terceiro 

lugar, está presente a finalidade de que a atribuição de efeitos prospectivos restaure o estado de 

constitucionalidade. Como já me pronunciei, é dever do Tribunal promover o afastamento da eficácia 

pretérita da decisão apenas e tão somente quando os efeitos negativos da decretação da decisão, além de 
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Merecem destaque também os questionamentos acerca da Resolução Federal 

15/2017 no âmbito dos citados embargos de declaração. Entre o julgamento do recurso 

extraordinário e o julgamento dos embargos em comento, foi promulgada referida resolução 

pelo Senado a fim de afastar a exigibilidade das contribuições. Por conseguinte, foi suspensa 

a execução dos dispositivos julgados inconstitucionais no contexto dos REs 363.852 e 

596.177. Nesse ponto, foi decidido nos embargos que a resolução não se aplicaria à Lei 

10.256/2001 e não produziria qualquer efeito ao decidido no RE 718.874.103 

Ante toda a análise e considerações supra, seria possível concluir que o julgamento 

do STF estaria correto, a despeito do que concluem vários críticos e o próprio setor do 

agronegócio. A redação dada ao art. 195, I, pela EC 20/1998 permitiu que a Lei (ordinária) 

10.256/2001 instituísse a cobrança do FUNRURAL pessoa física com base na “receita”. Por 

outro lado, a declaração incidental de inconstitucionalidade no RE 596.177 não havia retirado 

do ordenamento jurídico o texto legal do art. 25 da Lei 8.212/1991, motivo pelo qual manteve 

sua vigência e eficácia para as demais hipóteses, notadamente o produtor rural pessoa física 

 
extensos e intensos, já puderem ser, com segurança, razoavelmente presumidos por parte do Tribunal. [...] 

3.22 Com efeito, milhões de contribuintes acreditaram e atuaram nos últimos sete anos de acordo com a 

decisão proferida, por unanimidade, pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal com relação à 

extensão da declaração de inconstitucionalidade do artigo 25, incisos I e II, da Lei n.º 8.212/91. Ao conferir 

nova interpretação à extensão daquela declaração de inconstitucionalidade, preservando a validade dos 

dispositivos, ainda que sem caput, o Tribunal fere diretamente a confiança e o exercício da confiança 

daqueles que confiaram no próprio Tribunal. [...] 3.23 Em quarto lugar, está presente a finalidade de proteção 

direta da segurança jurídica objetiva e indireta dos direitos fundamentais. A modulação dos efeitos deve 

constituir um meio de preservar a segurança jurídica em toda a sua amplitude, especialmente pela 

estabilidade institucional do ordenamento jurídico. Essa estabilidade, porém, não pode ser relacionada 

meramente a questões financeiras. Ela deve dizer respeito à proteção da credibilidade do ordenamento 

jurídico, no sentido de que a decretação de efeitos retroativos terminaria afetando de forma negativa, 

comprovada ou presumidamente, um sem-número de pessoas, cujos direitos fundamentais terminariam por 

ser desnecessariamente restringidos e cuja confiança no ordenamento, globalmente considerada, seria 

fortemente afetada. [...] 3.25 E, em quinto lugar, está presente a finalidade de evitar ‘grave ameaça’ à 

segurança jurídica. Não se deixa de reconhecer que não é qualquer tipo de instabilidade institucional ou de 

afetação da credibilidade do ordenamento jurídico que pode justificar a utilização da modulação de efeitos. 

Apenas nos casos em que a decretação de nulidade da norma impugnada causar elevado estado de 

insegurança jurídica é que estará justificada a atribuição de efeitos prospectivos. A situação ora analisada 

também preenche este requisito de gravidade da ameaça à segurança jurídica”. 
103  Recorta-se trecho do voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes, que busca esclarecer a abrangência da 

Resolução Federal 15/2017: “Na hipótese da citada Resolução 15/2017, no exercício de sua atividade 

legiferante, o Senado aplicou o artigo 52, X, somente em relação ao julgamento do RE 363.852, como 

inclusive expressamente consta em seu artigo 1.º; e, obviamente, nos exatos termos do que foi decidido pelo 

STF e detalhadamente discutido e decidido no atual julgamento, ou seja, a exclusão naquele momento do 

empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, em virtude da ausência de lei 

complementar, exigida antes da alteração promovida pela EC n.º 20/98. A resolução não se referiu nem 

poderia ter analisado a constitucionalidade da cobrança com base na Lei n.º 10.256/01 editada a partir da EC 

n.º 20/98, pois nesse julgamento não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade que permitisse a 

adoção do citado mecanismo. Pelo contrário, houve declaração de constitucionalidade com repercussão 

geral, o que impede qualquer atuação do Senado Federal com base nos termos do artigo 52, X, da 

Constituição Federal”. Ademais, conforme Pet 8.140/DF, foi deferido o pedido incidental da Fazenda 

Nacional para excluir dos sítios eletrônicos com bases legislativas a informação de que tais dispositivos 

estariam com execução suspensa, tendo em vista que essa não foi a decisão do STF. 
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sem empregados (segurado especial). Assim, a inconstitucionalidade seria apenas uma das 

normas que se depreendiam do texto legal, sendo possível que a Lei 10.256/2001 alterasse 

somente o caput e reintroduzisse o empregador rural pessoa física contribuinte individual 

como sujeito passivo (não precisando dispor sobre alíquota e base de cálculo). 

Ressalta-se, no entanto, o tempo que o STF levou para decidir sobre essas questões, 

o que ficou ainda mais prejudicado em decorrência da paralela movimentação legislativa. 

Note-se que a Lei 8.450/1992 foi alterada pela Lei 10.256/2001 e, em 2011, quando o STF 

julgou o tema em repercussão geral, o objeto da discussão ainda era a Lei 8.450/1992 (que 

fora modificada há dez anos por uma lei constitucional, após a EC 20/1998). Somente em 

2017 que foi julgada, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei 10.256/2001, isto é, 

o STF levou dezesseis anos para confirmar a constitucionalidade de uma lei, período no qual 

a arrecadação do Estado ficou prejudicada. 

Destaca-se, ainda, a falta de eficácia da decisão, haja vista não ter enfrentado a 

importante questão da sub-rogação (art. 30, IV, da Lei 8.212/1991).104 As dúvidas que 

surgiram sobre esse assunto geraram uma nova corrida ao Judiciário, com o deferimento de 

liminares aos adquirentes para a não retenção e recolhimento do FUNRURAL em nome dos 

produtores rurais pessoas físicas.105 Sem dúvida, esse segundo ponto passou a impactar a 

arrecadação do Estado desde então. 

Ainda acerca do tema, um último ponto de relevo diz respeito à modulação de 

efeitos. De fato, a edição da Lei 10.256/2001 (constitucional formal e materialmente) instalou 

novas relações jurídico-tributárias, resultando um regime jurídico novo “capaz de produzir 

uma tal mudança dos termos da relação, que esta não se confunde com as relações declaradas 

e transitadas em julgado” (FERRAZ JUNIOR, 2006, p. 84), motivo pelo qual não seria 

caracterizada a mudança de jurisprudência para fins de enquadramento no art. 927, § 3.º 

(modulação de efeitos). 

Muito embora tenham sido alteradas as circunstâncias jurídicas do primeiro 

julgamento e as orientações dos tribunais e STF comportem evolução, qualquer modificação 

deve ser devidamente fundamentada, evitando-se rupturas bruscas e desarrazoadas dos 

padrões de decisão e garantindo-se a segurança jurídica. Sem dúvida, o STF criou um 

 
104 A respeito das implicações da referida decisão, interessante artigo do Professor Calcini (2017).  
105  VALOR ECONÔMICO. Algumas definições, muitas indefinições. Disponível em: 

https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2017/11/03/funrural-algumas-definicoes-muitas-

indefinicoes.ghtml. Acesso em: 1.º out. 2019. 

VALOR ECONÔMICO. Justiça Federal livra indústrias de laticínios de recolher o Funrural. Disponível em: 

https://www.valor.com.br/legislacao/6009565/justica-federal-livra-industrias-de-laticinios-de-recolher-o-

funrural. Acesso em: 1.º out. 2019. 
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“sentimento de inconstitucionalidade” no contribuinte, determinando sua conduta todos esses 

anos. E mais, dado o posicionamento anterior do STF, questiona-se qual contribuinte 

recolheria o FUNRURAL por entender que um dia poderia ser surpreendido por uma nova 

decisão em sentido contrário. 

Assim, os argumentos levantados pelo professor Humberto Ávila merecem 

destaque e, para o autor, poderiam ter sido considerados, dado que  

[...] havia uma base digna de confiança por parte dos contribuintes com relação à 

preservação do entendimento anterior do próprio Supremo Tribunal Federal. 

Embora a rigor a questão da proteção da confiança não seja central para a modulação 

de efeitos, a aparência de legalidade é requisito de aplicação da dimensão objetiva 

do princípio da segurança jurídica quando o Tribunal examina a repercussão, 

comprovada ou presumida, da decretação da nulidade ou da constitucionalidade para 

o “conjunto de confianças” ou para a “credibilidade do ordenamento jurídico” (ED 

no RE 718.874, fls. 8 e 9). 

4.4  Outras considerações de ordem prática 

Segundo informaram algumas notícias da época, a decisão causou surpresa ao 

agronegócio, tendo em vista que não havia a expectativa de que o tema se desdobrasse dessa 

forma (LOUBET, 2018, p. 695 e ss.). O setor acreditava que a possibilidade de tributação 

conforme “receita” seria aplicável apenas aos produtores rurais sem empregados, segundo o 

art. 195, § 4.º, da CF/1988, e que norma que instituísse a exação do produtor rural pessoa 

física com empregadores precisaria, necessariamente, dispor de todos os critérios de sua regra-

matriz.  

Ademais, quando das decisões de 2010 e 2011 pela inconstitucionalidade do 

FUNRURAL pessoa física (REs 363.852 e 596.177), a Lei 10.256/2001 completava dez anos. 

Havia, portanto, forte expectativa sobre sua inconstitucionalidade, reforçada por estudiosos e 

entidades.106 Além da surpresa pela reviravolta no entendimento, evidentemente que surgiu 

um grande passivo tributário aos produtores rurais pessoas físicas, estimado por especialistas 

em R$ 40 bilhões.107 

Na sequência, a Lei 13.606/2018 editou o Programa de Regularização Tributária 

Rural (PRR), parcelamento especial cujo objetivo era fomentar a regularização por meio do 

pagamento em até 175 parcelas com reduções de multa e juros (art. 2.º). Na prática, entretanto, 

 
106  VALOR ECONÔMICO. A conta do Funrural. Disponível em: https://valor.globo.com/noticia/2017/07/31/a-

conta-do-funrural.ghtml. Acesso em: 1.º out. 2019. 
107  AGÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Mudança em projeto poderá assegurar anistia de dívidas com 

o Funrural. Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/555256-mudanca-em-projeto-podera-

assegurar-anistia-de-dividas-com-o-funrural/. Acesso em: 1.º out. 2019. 
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notícias sugerem que as adesões ao parcelamento (prorrogado cinco vezes) frustraram as 

expectativas.108 

Além do referido parcelamento especial, foi apresentado o Projeto de Lei 

9.252/2017 pelo Deputado Federal Jerônimo Goergen (PP/RS), que previa a anistia dos 

débitos do FUNRURAL. Até a data da elaboração deste trabalho, o projeto ainda não havia sido 

votado. A bem da verdade, parece haver alguns vícios de legalidade, especialmente pela falta 

de previsão orçamentária que compensasse a perda de arrecadação com essa contribuição. 

Parcelamento especial e projeto com anistia de dívidas fizeram parte do que o setor 

denominava como “decisão política do assunto”.109 Irresignado com o passivo tributário que 

havia surgido com a decisão do STF, o agronegócio procurou reverter os efeitos da decisão. 

Buscou a modulação dos efeitos, conseguiu um parcelamento especial com o apoio da 

expressiva bancada ruralista e a apresentação do referido projeto de lei. Acredita-se que, na 

expectativa de um “desfecho político”, os produtores rurais não aderiram ao parcelamento e 

não procederam aos recolhimentos devidos. 

Além de editar o referido parcelamento especial, essa mesma norma trouxe uma 

novidade para a tributação do produtor rural pessoa física e jurídica. Permitiu, a partir do 

exercício de 2019, a opção pela tributação pela folha em substituição ao FUNRURAL sobre 

“receita”, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha em janeiro de cada 

ano (ou primeira competência subsequente ao início da atividade rural) de forma irretratável 

para todo o ano (arts. 14 e 15 da Lei 13.606/2018). 

A partir do exposto, está claro que as perdas fiscais para o Estado no caso do 

FUNRURAL decorreram da soma de problemas intrínsecos ao contencioso (demora e falta de 

efetividade das decisões judiciais) com problemas extrínsecos ao contencioso (paralela, 

intensa e ineficiente movimentação legislativa). Quando somados, tais problemas se 

potencializaram, gerando um ambiente de profundo agravamento do tax gap. 

  

 
108  VALOR ECONÔMICO. “Maior da história”, Refis do Funrural tem baixa adesão. Disponível em: 

https://www.valor.com.br/brasil/5942349/maior-da-historia-refis-do-funrural-tem-baixa-adesao. Acesso 

em: 1.º out. 2019. 
109  CANAL RURAL. Desfecho do Funrural no Congresso pode ser decidido nesta terça. Disponível em: 

https://www.canalrural.com.br/programas/desfecho-funrural-pode-ser-decidido-nesta-terca-73380/. Acesso 

em: 1.º out. 2019. 
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5.  PROPOSTAS PARA MELHORIA DO CONTENCIOSO 

TRIBUTÁRIO BRASILEIRO 

Apresentadas as questões relativas ao contencioso tributário e à celeuma do 

FUNRURAL, que de certa forma evidenciam tais disfuncionalidades, convém ao presente 

trabalho avançar rumo a sugestões que busquem mitigar os gargalos levantados e imprimir 

mais qualidade ao funcionamento das instâncias de julgamento administrativa e judicial. Para 

além de proposições gerais, procura-se fazer propostas específicas para amenizar o grave 

problema encontrado no FUNRURAL, que deriva do confronto do tempo com a paralela 

movimentação legislativa. 

Importante ressaltar que, embora o tema da excessiva litigiosidade e das 

disfuncionalidades do contencioso seja fundamental, não existem muitos estudos 

aprofundados e projetos de reforma abrangentes. As proposições a seguir relacionadas se 

respaldam nas conclusões obtidas por meio do presente trabalho, bem como nas evidências 

alcançadas a partir de estudos locais dos sistemas tributários de países com alto nível de 

segurança jurídica e certeza tributária e baixo índice de contencioso.110 Não é pretensão desta 

pesquisa exaurir as medidas para redução do contencioso, mas identificar aquelas que se 

mostram mais relevantes e aquelas que se relacionam de forma mais específica com o caso do 

FUNRURAL. 

Seguindo a proposta de classificação deste trabalho, as proposições também serão 

apresentadas dividindo-as em extrínsecas (inerentes ao sistema tributário que impactam o 

contencioso) e intrínsecas (inerentes ao próprio contencioso). Conforme se viu ao longo deste 

estudo, os problemas do contencioso não residem apenas intrinsecamente nele, mas também 

derivam de questões externas que nele repercutem e contribuem para o aumento do tax gap. 

É certo que as estruturas do contencioso administrativo e judicial precisam de 

reformas em diversos pontos, de modo a funcionarem com mais eficiência, mas não se pode 

deixar de observar, contudo, que os fatores externos que refletem no excesso de judicialização 

e constituem a mola propulsora do contencioso precisam ser também enfrentados. Do 

 
110   CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Disfunções do Sistema Tributário Brasileiro cit.; CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. Metas Nacionais do Poder Judiciário 2020 cit.; ETCO/EY. Estudo dos desafios 

do contencioso tributário brasileiro cit.; PWC E BANCO MUNDIAL. Paying Taxes 2020 cit.; THE 

WORLD BANK. Doing Business 2020. Disponível em: https://www.doingbusiness.org/. Acesso em: 27 set. 

2020. 
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contrário, de nada adiantará um sistema de contencioso altamente eficiente, se os fatores 

externos continuarem provocando a judicialização. 

5.1  Fatores extrínsecos 

O presente item apresenta as proposições extrínsecas, inerentes de forma 

abrangente ao sistema tributário, mas que impactam o contencioso e, conforme se observou 

no decorrer deste trabalho, refletem no excesso de judicialização. 

Em síntese, tais proposições buscam trazer mais simplicidade para o sistema 

tributário, racionalizar institutos importantes, como os parcelamentos e os incentivos fiscais, 

propiciar mais transparência e confiança às relações entre Fisco e contribuintes, promover a 

utilização de procedimentos de consulta e fomentar a coordenação e a sistematização da 

legislação e, ademais, reforçar a relevância da adoção de medidas alternativas de resolução de 

conflitos. Por fim, apontam também que a desconstitucionalização dos temas tributários figura 

como medida essencial para aliviar a sobrecarga do STF. Com a adoção dessas propostas, no 

todo ou em parte, parece inconteste um reflexo imediato na diminuição das discussões 

administrativas e na judicialização dos temas.  

Exceto pelo tópico que trata da adoção de medidas alternativas de resolução de 

conflitos, as demais proposições visam resolver as causas dos gargalos do sistema tributário e 

assim prevenir a formação de contencioso novo, isto é, oferecem soluções prospectivas. A 

adoção de medidas alternativas de resolução de conflitos, a exemplo da transação 

recentemente editada e que será adiante explorada, mostra-se tanto uma solução para o futuro 

quanto uma saída para resolver o problema do expressivo estoque de contencioso formado no 

Brasil até o momento. 

5.1.1  Simplificação da legislação 

O sistema tributário brasileiro possui uma vasta gama de tributos, bastante 

fragmentada e gerida por três esferas de governo, com base de incidência setorial diversificada 

(sujeita a benefícios fiscais e regimes especiais variados) e regulamentada por uma legislação 

que, além de complexa, não está sistematizada.  

Tal complexidade se revela de forma ainda mais grave no âmbito dos tributos sobre 

o consumo, tal como PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, uma vez que há bases parciais e 

sobrepostas que requerem sua classificação/distinção e abrem margem inclusive para disputas 
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entre entes políticos – guerra fiscal, inúmeros benefícios fiscais, regimes especiais, isenções, 

reduções de base de cálculo, divergências e restrições no aproveitamento e recuperação de 

créditos da não cumulatividade, entre tantos outros gargalos. 

Por conseguinte, mostra-se extremamente importante buscar uma legislação mais 

simples, com a unificação de tributos, bases de incidência mais bem definidas, regras de fácil 

compreensão e menor número de exceções, organizada de forma mais sistematizada. Tais 

medidas podem ser endereçadas em projetos de reforma tributária mais amplos e ambiciosos 

ou mesmo por meio de projetos de reforma tributária mais pontuais e específicos. 

O próprio contencioso tributário pode revelar os pontos de instabilidade jurídica do 

sistema tributário, a partir da avaliação dos principais assuntos que geram discussões, sua 

causa e materialidade.111 Levantando-se os principais tributos e assuntos que geram 

contencioso, é possível enfrentá-los por meio de projetos de lei que visem solucionar as 

questões controversas. 

Todos os participantes da sociedade tendem a ganhar com reformas desse tipo. O 

Fisco arrecadará mais e com menor esforço e gastos com o aparelhamento estatal, e os 

contribuintes usufruirão de um sistema tributário mais claro e previsível, característica 

essencial para a concretização da segurança jurídica. Ademais, é importante lembrar que a 

simplificação da legislação traz reflexos não apenas para a diminuição da litigiosidade, mas 

também para a diminuição dos custos de conformidade e para a diminuição das distorções na 

alocação dos investimentos. 

5.1.2  Racionalização de parcelamentos e incentivos fiscais 

O sistema de normas materiais tributárias atual tem uma série de fragilidades que 

contribuem para o incremento do contencioso e precisam ser mitigadas. O extenso número de 

concessões de programas de parcelamento especial, por exemplo, é um dos principais motores 

para a morosidade do contencioso. 

 
111  Lopes (2017) apresentou investigação empírica e detalhada das demonstrações financeiras e formulários de 

referência das trinta maiores companhias abertas do País, a fim de se apresentar um diagnóstico do 

contencioso tributário com quantificações objetivas sobre o seu volume e escopo. Para esse escopo, 

verificaram-se aproximadamente 283 bilhões de reais envolvendo disputas fiscais consideradas “relevantes” 

pelas companhias, sendo o tributo mais expressivo o ICMS (90,4 bilhões) seguido do IRPJ/CSLL (65,18 

bilhões). No mérito, os temas mais recorrentes e que representaram pontos de litigiosidade para fins de 

IRPJ/CSLL foram os seguintes: (i) amortização fiscal do ágio; (ii) lucros auferidos no exterior; (iii) 

dedutibilidade de despesas; e (iv) questões relacionadas a apuração e uso de prejuízo fiscal e base negativa 

de CSLL. 
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A extinção dessa modalidade de pagamento incentivado (ou sua instituição em 

caráter definitivo) contribuiria para diminuição da cultura do litígio no País, a qual leva muitos 

contribuintes a utilizar o sistema processual como mecanismo de procrastinação do 

pagamento de tributos, até que um programa especial surja para lhe socorrer. 

O fim da extensa concessão de benefícios fiscais e regimes especiais de 

recolhimento de tributos também é outro exemplo de medida que melhoraria o contencioso 

no Brasil, uma vez que tais benefícios são muitas vezes concedidos sem critérios claros ou 

transparência, o que instiga o Fisco (da mesma unidade da federação ou não) a questionar os 

contribuintes que os utilizam. 

Uma alternativa à concessão de regimes especiais ou incentivos fiscais seria a 

concessão de estímulos ao contribuinte mediante subvenção direta, sem utilizar o sistema 

tributário para tanto. Consequentemente, o Estado teria mais controle dos custos aos cofres 

públicos relativos a cada programa de desenvolvimento, o que não é uma realidade nos moldes 

do atual sistema. Com esse maior controle e previsibilidade de gastos, o Estado teria mais 

ferramentas para uma gestão mais eficaz de recursos públicos. 

5.1.3  Melhora na relação entre Fisco e contribuinte 

Na esteira dos pontos extrínsecos ao contencioso, destaca-se a necessidade de 

aperfeiçoamento da relação entre Fisco e contribuinte. Assim como nos demais itens tratados 

neste subtópico, tal proposta visa endereçar problemas da administração tributária de forma 

macro que inevitavelmente influenciam o número de situações que deságuam no contencioso 

administrativo e/ou judicial. 

Historicamente, a relação entre o Fisco e os contribuintes no Brasil se mostra 

conflituosa e antagônica, pautada por paradigmas repressivos que apostam no medo da 

punição (paradigma do crime). No caso, confia-se a efetividade de arrecadação ao poder do 

Estado de impor a observância das normas com base em aplicações de penalidades e meios de 

coerção (conformidade forçada).  

Essa perspectiva, contudo, vem deixando de ser considerada isoladamente para ser 

tratada em conjunto no contexto do que se denomina conformidade voluntária, fomentada 

pelas políticas de confiança, cooperação, transparência, acesso à informação e abordagens 

baseadas na classificação de risco do contribuinte (políticas denominadas, pela OCDE, como 

conformidade cooperativa). Nota-se, portanto, uma evolução do conceito de “paradigma do 
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crime” para um cenário no qual a administração tributária passa a enxergar o contribuinte 

como seu cliente (paradigma do serviço). 

Verifica-se, no Brasil, que as autoridades tributárias têm buscado a substituição da 

lógica da punição pela lógica do incentivo, aderindo a novos padrões de confiança e 

transparência no contexto da conformidade tributária. Há, contudo, um longo caminho ainda 

a percorrer a fim alcançar maior eficiência fiscal e cooperação mútua entre Fisco e 

contribuintes, abandonando a relação antagônica e focada em conformidade forçada, detecção 

e punição. 

Vale lembrar que no âmbito do tema proposto de estudo do tax gap, explorado 

conjuntamente por um grupo de candidatos conforme demonstrado no início deste trabalho, a 

questão da relação entre Fisco e contribuintes é endereçada em estudo específico, o qual 

analisa questões comportamentais e modelos que procuram explicar a tomada de decisão pelos 

contribuintes (economics-of-crime e slippery slope); as teorias sobre a motivação dos 

contribuintes (posturas motivacionais, moral tributária e normas de reciprocidade); e a postura 

e atuação das administrações tributárias (paradigmas da coação, serviços e confiança, nudging 

etc.).112 

A avaliação da dinâmica da relação entre Fisco e contribuinte e a da dinâmica da 

relação procuradorias e Judiciário-contribuinte, no contexto do tax gap, devem ser feitas de 

forma simultânea. Para tanto, consideram-se o comportamento e a interação dos sujeitos 

envolvidos na relação jurídico-tributária desde antes da materialização do crédito tributário 

até sua extinção, buscando identificar os pontos de melhoria para alavancar a arrecadação 

tributária em todas essas etapas. 

Embora tais estudos tenham simultaneidade e suas consequências para fins de 

arrecadação tributária possam ser singularmente identificadas e estudadas, não se pode deixar 

de admitir que estão intrinsecamente relacionados. Nesse sentido, o presente subtópico visa 

ressaltar que a melhoria na relação entre Fisco e contribuintes impacta diretamente o volume 

do contencioso, tendo em vista que promove a satisfação do crédito antes mesmo da 

judicialização. 

 
112  No contexto do projeto coletivo de pesquisa sobre o tax gap do Mestrado Profissional em Direito da 

Fundação Getulio Vargas, conforme supramencionado, sugere-se a leitura do trabalho da aluna Patrícia 

Lamadrid, que desenvolveu especificamente o tema da mudança de paradigma das relações entre Fisco e 

contribuinte. 
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5.1.4  Melhor coordenação e sistematização da legislação 

Na perspectiva de melhor coordenação das normas, este estudo busca propor maior 

grau de profissionalismo e gestão dos projetos de lei por cada uma das casas legislativas, o 

que compreende, no mínimo, o atendimento aos requisitos formais (adequação ao processo 

legislativo, adequação ao processo de formação e aprovação e adequação da autoridade 

competente para tanto) e aos requisitos materiais (adequação do conteúdo da norma). Trata-

se de medida imprescindível, até porque, uma vez editada, até que a norma seja finalmente 

reputada como (in)constitucional, há um longo caminho a percorrer, período no qual haverá 

insegurança jurídica para o contribuinte e impacto na arrecadação para o Estado.  

A presente proposição tem especial relevo considerando-se o caso do FUNRURAL. 

Como visto, a contribuição foi objeto de aproximadamente quinze alterações legais desde sua 

edição, as quais, contudo, apresentaram vícios formais e/ou materiais e foram desafiadas como 

inconstitucionais no decorrer dos anos. O Judiciário, por sua vez, não decidiu de forma breve 

e, quando o fez, a norma já havia sido alterada. A intensidade e a sobreposição das 

modificações legislativas, somadas à morosidade e à ineficiência do Judiciário, promoveram, 

portanto, um cenário em que as decisões judiciais passaram a ser sobre normas não estáticas, 

o que gerou um resultado pernicioso para Fisco e contribuintes. 

Nesse sentido, propõe-se uma melhor coordenação das normas por parte do 

Legislativo, por meio da criação de requisitos e procedimentos para a propositura de projetos 

de lei, bem como o enrijecimento da atuação das comissões técnicas de cada uma das casas, a 

exemplo da Comissão de Constituição e Justiça. Parece cabível, também, a criação de outras 

comissões que analisem a viabilidade, a interação e as consequências jurídicas dos projetos 

apresentados. 

Por outro lado, é importante notar que as normas tributárias estão disciplinadas por 

um conjunto esparso de leis, decretos, regulamentos e portarias emitidas nas três esferas de 

governo: União, Estados e Municípios (5.598 entes federativos). Como consequência, há uma 

grande dificuldade de o contribuinte identificar as regras aplicáveis e vigentes, o que também 

gera um resultado pernicioso para Fisco e contribuintes. Nesse sentido, o presente tópico busca 

propor a sistematização da legislação tributária, tanto na perspectiva material quanto 

processual, garantindo-se acesso e transparência aos contribuintes. 

Um bom exemplo da sistematização das normas tributárias (materiais e 

processuais) em um todo mais harmônico ocorreu com a legislação tributária de Portugal, que 

foi unificada no Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPTT) (TAPIAS, 2017, 
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p. 267). Tal medida contribuiu para oferecer mais estabilidade, previsibilidade e simplificação 

do sistema tributário, além de melhorar a confiança do contribuinte no sistema de normas. 

5.1.5  Adoção de medidas alternativas de resolução de conflitos 

Parte das razões pelas quais o Brasil não dispõe de mecanismos alternativos para 

solução de conflitos tributários reside na equivocada ideia de que a resolução de demanda 

tributária via arbitragem, conciliação ou transação com o Fisco representaria afronta ao 

princípio da indisponibilidade do bem público.113 

Em verdade, contudo, não há na Constituição qualquer impedimento para a criação 

de mecanismos pacíficos de solução de controvérsias tributárias. Assim, basta que lei os 

institua – e defina com clareza seus critérios e limites – para que passem a ser mais uma forma 

de concretizar a arrecadação eficiente, em respeito à segurança jurídica, eficiência do 

patrimônio público e praticabilidade da tributação. 

Estabelecida a arbitragem em matéria tributária, alguns cuidados devem ser 

observados, quais sejam: (i) instituição por lei, que indique suas condições e limites; (ii) 

regulamentação da estrutura dos tribunais arbitrais e dos procedimentos de escolha dos 

árbitros, assim como os efeitos da decisão e do laudo arbitral; e (iii) delimitação dos conflitos 

e matérias possíveis de ser solucionados via arbitragem. 

Quanto menos espaço para discricionariedades no procedimento, mais segurança 

jurídica é garantida em sua condução. No tocante aos limites materiais, a arbitragem poderia 

se restringir à análise de questões fáticas, com aplicação de direito material. Questões atinentes 

à constitucionalidade de normas, por exemplo, deveriam ser excluídas da apreciação do 

tribunal arbitral, continuando a ser privativas dos órgãos de julgamento administrativo ou 

judicial (TORRES, 2017, p. 322-323). 

Vale ainda ressaltar a experiência italiana com a conciliação judicial (Lei 656, de 

30.11.1994; Decreto-lei 218, de 19.06.1997) (TORRES, 2017, p. 324-325), que se traduz em 

uma espécie de “incidente processual” em que se dá às partes a oportunidade de colocar fim 

ao conflito mediante a celebração de acordo prévio ao procedimento judicial. Tanto a 

 
113  Além disso: “Há sempre o temor da corrupção, assim como o medo das autoridades administrativas em 

decidirem conflitos e que mais tarde, pelo simples fato da participação e assinatura dos atos, sejam alvo de 

penosos processos penais ou de improbidade administrativa. Entretanto, essas ressalvas devem ser motivo 

para impor rigores e controles, e não para se afastar o dever do adequado exame do emprego das formas 

jurídicas de solução de conflitos” (TORRES, 2017, p. 317-318). 
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administração quanto o contribuinte podem propor a conciliação, inclusive com a celebração 

de audiência específica para esse fim. 

Não se pode deixar de salientar que o Brasil vem gradativamente avançando nesse 

âmbito, tendo regulamentado recentemente o instituto da transação tributária, previsto no art. 

171 do CTN.114 Em 16 de abril de 2020, foi publicada a Lei 13.988/2020, que trata da 

transação de débitos tributários federais, com duas modalidades: por adesão do contribuinte 

ou por iniciativa individual. Na primeira, o contribuinte aceita as condições previamente 

estabelecidas pela Fazenda Pública, enquanto na segunda as condições são customizadas pelo 

contribuinte ou pelo Fisco, a depender das condições e do cumprimento de requisitos 

(ARAUJO; PEREIRA, 2020). 

Trata-se, portanto, de um importante passo, com vantagens tanto para a Fazenda 

Pública, que terá maior eficiência na arrecadação, quanto para o contribuinte, que poderá 

contar com mais uma opção de regularização de sua situação com o Fisco. 

A medida, inclusive, abre espaço para a discussão e implementação de outros 

modelos de solução de litígios, como a arbitragem, uma vez que a própria exposição de 

motivos da norma que a regulamenta (BRASIL), reconhece que o modelo proposto está mais 

em linha com a ideia de justiça fiscal do que o atual: 

Em suma, afasta-se do modelo que considera exclusivamente o interesse privado, 

sem qualquer análise casuística do perfil de cada devedor e, consequentemente, 

aproxima-se de diretriz alinhada à justiça fiscal, pautando o instituto sob o viés da 

conveniência e da ótica do interesse da arrecadação e do interesse público. 

5.1.6  Desconstitucionalização dos temas tributários 

Essa proposição afeta sensivelmente o STF, responsável pela apreciação, em última 

e definitiva instância, de litígios que envolvam matéria constitucional. 

Mesmo antes do advento da Constituição de 1988, Geraldo Ataliba já tecia críticas 

à rigidez constitucional do sistema tributário brasileiro (ATALIBA, 1980, p. 17-38). A 

Constituição de 1988 é rica no tocante a disposições em matéria tributária e vai além da mera 

repartição de competências entre os entes federativos e a instituição de imunidades e garantias 

 
114  “Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação 

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

consequente extinção de crédito tributário. 

Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.” 
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fundamentais dos contribuintes. Muitas vezes, ela prevê também materialidades econômicas, 

tais como renda, folha de salários, faturamento, receita e lucro. 

Com esse amplo espectro de temas tributários inseridos na Constituição, tem-se 

observado nos últimos anos uma extensa gama de discussões tributárias sendo levadas para 

análise do STF, as quais muitas vezes de ordem meramente semântica e pouco ou nada 

relacionadas à justiça fiscal em si (BARROSO; BARBOSA, 2016). 

Aliado a isso, Barroso e Barbosa (2016) assinalam que é “razoavelmente simples” 

estruturar argumentos capazes de justificar a repercussão geral de determinada matéria 

tributária, demonstrando que ela tem “questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, que ultrapassam os interesses subjetivos do processo”.115 Portanto, 

as discussões fiscais vencem o principal filtro existente para barrar a “avalanche de processos 

que chegam ao Supremo atualmente” (BARROSO; BARBOSA, 2016). 

Diante desse cenário, seria até que bem-vinda a redução de matérias tributárias do 

Texto Constitucional e sua previsão em legislações complementares infraconstitucionais, 

como é o caso do próprio Código Tributário Nacional. 

Uma medida nesse sentido propiciaria mais flexibilidade aos entes federados para 

disporem sobre tributos e contribuiria substancialmente para retirar do STF a apreciação de 

diversos temas que poderiam ser mais bem resolvidos definitivamente em instâncias 

inferiores, com maior rapidez.116 

Fuck e Afonso (2017), nesse sentido, defendem que “a Constituição sofra um 

drástico e radical encurtamento em suas normas tributárias”, assegurando princípios mais 

elementares, como a proteção básica dos contribuintes, a exemplo dos princípios da legalidade 

e da anterioridade. Segundo eles, “não se poderá sequer denominar os novos impostos no texto 

 
115  Art. 102, III, § 3.º, da CF/1988, regulamentado pelo art. 1.035, § 1.º, do CPC/2015. 
116  Nesse sentido, merece destaque a opinião do Ministro do STF, Dias Toffoli, veiculada na imprensa: “O 

presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, afirmou hoje que o texto da Constituição tem de ser 

reduzido, e não ampliado por causa das reformas da Previdência, Tributária e Fiscal no Brasil. 

‘Se aumenta o número de dispositivos na Constituição, ampliamos a possibilidade de judicialização das 

questões. O que tenho defendido e, em diálogo com outros Poderes, com o Presidente, com o ministro Paulo 

Guedes, Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, Onyx Lorenzoni, é a necessidade de diminuir o texto da 

Constituição para diminuir a judicialização’, destacou. 

A fala do ministro ocorreu durante evento da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base 

(Abdib), em Brasília. De acordo com Toffoli, apenas envolvendo o tema tributário há cerca de R$ 1 trilhão 

em litígios no STF como reflexo de um detalhamento elevado desta matéria na Constituição. O ministro 

defendeu a existência apenas de conceitos básicos, deixando para a legislação infraconstitucional delimitar 

cada problema. ‘O sistema poderia fluir mais rápido e ágil sem alta litigiosidade’, disse ele. ‘A sociedade 

tem de acabar com a cultura da judicialização’, reforçou” (Cf. UOL. Toffoli: mesmo com reformas, 

dispositivos na Constituição têm de ser reduzidos. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-

noticias/agencia-estado/2019/05/21/toffoli-mesmo-com-reformas-dispositivos-na-constituicao-tem-de-ser-

reduzidos.htm. Acesso em: 11 fev. 2020). 



101 

constitucional, sob pena de não contemplar todas as novas atividades e fatos geradores, ou o 

fazer de forma parcial ou inadequada” (FUCK; AFONSO, 2017). 

5.2  Fatores intrínsecos 

Os pontos de melhoria externos até aqui trazidos influenciam diretamente as etapas 

anteriores à formação do contencioso em si. Por conseguinte, a implantação de medidas que 

harmonizem o relacionamento entre Fisco e contribuinte, trabalhem melhor a legislação e 

acrescentem formas alternativas de resolução de conflitos tende a ser positiva para a 

diminuição de potenciais demandas a serem apreciadas pelas instâncias de julgamento 

administrativas e judiciais. 

Feito esse trabalho preventivo, resta então a implementação de medidas nas 

estruturas convencionais de julgamento, bem como na própria legislação processual, a fim de 

buscar eficiência na resolução das demandas já instauradas e reduzir tanto o elevado estoque 

de processos existentes quanto seu tempo de tramitação. 

Tais pontos de melhoria intrínsecos ao contencioso serão mais bem expostos a 

seguir. 

5.2.1  Reavaliação do modelo do CARF e integração com o contencioso judicial 

Ao analisar modelos de contencioso de países com sistema processual tributário 

mais eficiente do que o brasileiro, é possível verificar que muitos deles possuem as esferas 

administrativa e judicial integradas, de forma a se aproveitar no segundo a discussão que se 

iniciou no primeiro.117 O México, inclusive, é rígido com relação a isso e determina que todos 

os documentos e informações sejam entregues no curso do processo administrativo, sob pena 

de preclusão de seu direito na esfera judicial. 

Portanto, é um contrassenso que, no Brasil, o contribuinte precise reiniciar na esfera 

judicial a discussão tributária que se começou na administrativa, muitas vezes juntando laudas 

e mais laudas do inteiro teor do processo administrativo para que o juiz possa analisar o que 

se passou na discussão de origem. 

Uma possível alternativa poderia ser a possibilidade de recorrer das decisões de 

última instância administrativa diretamente na segunda instância judicial. Se é verdade que, 

 
117  São exemplos de países que adotam modelo nesse sentido: Reino Unido, Canadá e Portugal. Este último, 

inclusive, unificou as normas administrativas e judiciais no Código de Procedimento e de Processo 

Tributário – CPTT (TAPIAS, 2017, p. 259-272). 
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em uma primeira análise, isso suprimiria a primeira instância judicial disponível no atual 

modelo, por outro lado, também eliminaria a necessidade de prestação de cauções e garantias 

hoje existentes na discussão judicial, abrindo caminho para a execução administrativa dos 

débitos, o que desafogaria sobremaneira o Judiciário. 

Fato é que a instância administrativa deveria funcionar como um filtro para 

questões que podem (ou poderiam) ser resolvidas independentemente do Judiciário. Conrado 

(2020, p. 38-39) defende que, “se os órgãos administrativos julgadores não se imbuírem desse 

espírito, sua atuação corre o risco de se tornar puramente protocolar”. 

De volta aos números médios de duração (2.314 dias na esfera administrativa e 

4.594 na judicial),118 muito se poderia ganhar com um modelo de contencioso integrado, mais 

enxuto e célere. 

Nesse sentido, vale revisitar a ideia proposta por Maciel (2017b, p. 176-178), de 

extinção do modelo paritário do CARF, integração das esferas e vinculação da instância 

administrativa ao Ministério da Justiça, no âmbito federal, e às Secretarias de Justiça (ou 

similares), nas esferas estadual e municipal. Com o fim do modelo paritário, o provimento dos 

cargos de julgadores poderia ser feito por concurso público, sem vinculação à administração 

tributária ou à advocacia privada. Alternativamente, caso o modelo paritário persista, poder-

se-ia criar um terceiro corpo de julgadores, com provimento via concurso público, 

desvinculados tanto do Fisco quanto dos contribuintes, fazendo o tribunal funcionar não mais 

de forma bipartida, mas tripartida. Com isso, estaria mitigado o “voto de bancada”, muito 

praticado naquele tribunal. 

5.2.1.1  Ainda com relação ao CARF: mudanças na estrutura, composição e 

procedimentos 

Os estudos apresentados no tópico 3.2.1 deste trabalho demonstraram algumas das 

fragilidades no atual modelo do CARF, tanto com relação à existência de um possível conflito 

de interesses gerado pela forma paritária como o tribunal é composto quanto pela deficiência 

de transparência em seus procedimentos e julgamentos. 

Conforme visto, as turmas de julgamento do CARF são compostas, de forma 

paritária, por Auditores Fiscais nomeados pela Fazenda, atuando como representantes desta, 

e por advogados indicados pelas confederações empresariais e centrais sindicais, que 

representam os contribuintes. 

 
118  Vide notas 42, 43 e 44. 
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Para os auditores fiscais, não há garantia de retorno a seus respectivos cargos 

originais após o término do exercício de seu mandato como julgador, o que pode colocá-los 

em situação difícil na carreira, caso não sejam (ou não haja mais possibilidade) reconduzidos. 

Para os conselheiros representantes dos contribuintes, não há garantia de 

recondução ao cargo sem anuência da confederação empresarial ou central sindical que os 

indicaram originalmente. 

Ambas as situações referidas podem causar conflito de interesses entre os 

conselheiros (representantes tanto do Fisco quanto dos contribuintes) e os respectivos órgãos 

que os indicaram, uma vez que existe o risco de o conselheiro não ser reconduzido (ou ser 

designado a cargo distinto de seu original, no caso dos Auditores Fiscais) caso suas decisões 

não estejam de acordo com os interesses do órgão que o designou. 

Como alternativa a esse problema, caso não se opte pela extinção do modelo 

paritário, um estudo apresentado por um grupo de pesquisadores do Núcleo de Estudos Fiscais 

da FGV ((VASCONCELLOS; SILVA; MATTHIESEN, 2020) sugere tanto uma ampliação 

no tempo de duração do mandato quanto, em regra, a renovação automática. Assim, a não 

recondução ocorreria somente em casos expressamente previstos, ou mediante prévia 

justificação e deliberação pública e fundamentada, como nos casos de baixa avaliação de 

desempenho. 

Além disso, o estudo sugere que se garanta aos auditores fiscais o direito de retornar 

ao mesmo cargo anterior à nomeação para o CARF ou conceder preferência na composição 

de turmas de julgamento em DRJs com a mesma especialização da turma de onde adveio o 

conselheiro. 

Em paralelo, a ampliação do período de mandato também mitigaria outro problema 

do CARF relacionado à alta rotatividade de conselheiros e consequente baixo aproveitamento 

de julgadores experientes, que poderiam pertencer ao tribunal por mais tempo. 

No tocante à experiência dos julgadores, outra sugestão do estudo que propiciaria 

mais qualidade aos julgamentos do órgão seria a concessão de preferência, nos processos 

seletivos, aos candidatos certificados por entidade independente com notório conhecimento 

em matéria tributária. 

Os pesquisadores ainda trazem outras sugestões (VASCONCELLOS; SILVA; 

MATTHIESEN, 2020) que reforçariam a paridade do órgão, como o estabelecimento de 

critérios objetivos e específicos para a nomeação de presidentes e vice-presidentes de câmaras, 

bem como o fim das listas tríplices para seleção de conselheiros representantes dos 
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contribuintes, substituindo-as por listas com no mínimo o triplo de candidatos para as vagas 

abertas, o que atenuaria os problemas do tribunal com vacâncias de cargos, garantindo mais 

eficiência ao preenchimento. 

Ainda no tocante ao corpo julgador do CARF, o estudo destaca o desequilíbrio entre 

as duas representações relativo ao excesso de obrigações e ônus aos representantes dos 

contribuintes, sem as mesmas contrapartidas dos conselheiros do Fisco. A proposta, então, 

seria igualar os direitos e deveres de todos os julgadores do tribunal, garantindo aos 

conselheiros dos contribuintes equiparação de remuneração com os do Fisco, bem como o 

gozo de benefícios, tais como licenças (maternidade, paternidade e casamento) e afastamentos 

(doenças, acidentes ou luto). 

Por fim, merecem destaque as sugestões (VASCONCELLOS; SILVA; 

MATTHIESEN, 2020) que visam imprimir mais transparência tanto às sessões de julgamento 

em geral, mediante a gravação e a transmissão destas, quanto às deliberações do CSC, 

exigindo que suas decisões sejam motivadas, conforme critérios objetivos e previamente 

estabelecidos, e proferidas em sessões públicas, a fim de que seja dado amplo conhecimento 

de suas fundamentações. 

5.2.2  Criação de varas especializadas e redefinição de competências e procedimentos 

Conforme se viu ao longo deste trabalho, as causas tributárias representam grande 

parte do estoque de processos pendentes de discussão nas instâncias judiciais. 

Por conseguinte, dada a grande relevância das discussões tributárias acerca do 

contencioso, seria bem-vinda a criação de varas especializadas em matéria tributária, 

compostas por corpo julgador devidamente especializado para atender exclusivamente a esse 

tema. 

Conrado (2020, p. 38-39) defende que essa medida contribuiria para a redução de 

complexidades. Além disso, sustenta a redefinição de competências em razão da relevância 

de valores discutidos, tal como ocorre no caso dos Juizados Especiais. 

Logo, causas tributárias de valor consideravelmente mais expressivo poderiam ser 

julgadas em ambientes distintos de outras de valor menos relevante, tais como as dívidas de 

profissionais com seus conselhos de classe. 

A Figura 9, apresentada no Capítulo 3 deste estudo, demonstrou que cerca de 70% 

dos processos administrativos em DRJs concentram apenas 1,6% do total em litígio. Portanto, 

considerando esses dados, uma segregação de competências que crie um ambiente para 
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julgamento de causas de até 60 salários mínimos e outro para as demais faria com que 77,5% 

dos processos fossem julgados pelo “Juizado Especial Tributário” (representando 2,8% da 

dívida total discutida) e os outros 22,5% fossem analisados pelas Varas Tributárias 

(representando os 97,2% do total em discussão). 

Por fim, Conrado et al. (2019b) sugerem, ainda, que sejam diferenciados os 

procedimentos de cobrança conforme a origem dos créditos. Assim, um tributo declarado e 

não pago – cuja provável discussão, se aplicável, residiria em fatos simples, como um possível 

erro no lançamento ou em dificuldades de adimplemento – obrigatoriamente deveria ter 

procedimento de cobrança diferenciado dos tributos lançados pelo Fisco. 

Adicionalmente, destacam que os tributos constituídos por iniciativa do 

contribuinte têm não somente a presunção de exigibilidade, mas também a de conformidade 

com a ótica do próprio sujeito passivo, uma vez que este tenha praticado os atos de 

lançamento. Daí, portanto, a justificativa para um procedimento de cobrança mais rigoroso 

para esses créditos em detrimento dos demais, cuja necessidade de debate provavelmente é 

maior. 

5.2.3  Adoção e respeito aos prazos existentes 

Como visto, a celeridade processual não é um valor que se deva perseguir a 

qualquer preço. Ela é, em verdade, resultado das diversas práticas e normas que, vistas em seu 

conjunto, resultam na almejada duração “razoável”. 

Nesse sentido, afigura-se vantajoso que as instâncias de julgamento mantenham 

constante estudo a respeito da duração média das diferentes etapas processuais,119 a fim de ter 

parâmetros para o estabelecimento de metas de julgamento e prazos razoáveis para o trâmite 

processual, ainda que somente para fins de norteamento da atuação dos agentes processuais. 

Por outro lado, a ideia de “duração razoável do processo” deve levar em 

consideração que cada procedimento envolve diversas peculiaridades, variáveis e 

características que inviabilizam a adoção de critérios gerais para cada tipo de processo. Fatores 

como número de partes, dificuldades na citação, férias de juízes, movimentos grevistas, 

diversidade da instrução probatória de cada processo, diligências, suspensões de prazos 

mediante requerimento ou para aguardo de decisões de tribunais superiores deixam clara a 

 
119  A exemplo dos relatórios realizados pelo CNJ (Justiça em Números), STF (Supremo em Números), e PGFN 

(PGFN em Números). 
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inviabilidade de fixar um prazo claro e objetivo para o julgamento de todo tipo de demanda 

(CARVALHO, 2010). 

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos adotou quatro critérios para auxiliar na 

determinação da duração razoável do processo: (i) a complexidade da causa; (ii) a conduta 

pessoal da parte lesada; (iii) a conduta das autoridades envolvidas; e (iv) o interesse em jogo 

para o demandante. Tal classificação é seguida por várias Cortes (KOEHLER, 2008, p. 55), 

tais como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Constitucional da Espanha 

e a Corte de Cassação da Itália. 

Haddad (2005), ao debruçar-se sobre o tema, defende que o tempo razoável de 

duração de um processo seria o cálculo aritmético do somatório dos prazos processuais 

concedidos pelo legislador para o provimento jurisdicional. Segundo ele, é razoável que uma 

ação ordinária com produção de prova oral, pericial e audiência de instrução e julgamento seja 

encerrada em um prazo de 259 dias. 

A legislação processual está permeada por prazos a serem observados pelas 

autoridades julgadoras, tais como o de 360 dias para proferimento de decisões 

administrativas,120 o de um ano para julgamento de incidente de resolução de demandas 

repetitivas, recurso com repercussão geral reconhecida ou recursos repetitivos121 e, ainda, o 

de dez dias para vista dos autos em julgamento de apelação ou agravo.122 

A esse respeito, não se pode olvidar que o descumprimento de prazos tem também 

suas razões nas fragilidades do atual sistema tributário que produz um contencioso muito vasto 

em vista de um aparelho estatal que não faz frente a seu tamanho.123 Não se pode admitir, 

contudo, que se utilize desse argumento como desestímulo à constante busca por eficiência e 

cumprimento de metas do Judiciário e instâncias administrativas. 

 
120  Art. 24 da Lei 11.457/2007. 
121  Arts. 980, 1.035, § 9.º, e 1.037, § 4.º, do CPC/2015. 
122  Art. 555, §§ 2.º e 3.º, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.280/2006. 
123  Nesse sentido, vale lembrar as palavras do Min. Gilmar Mendes, em seu voto no REsp 718.874 (cf. nota 76) 

ao proferir que: “O ideal é que esse debate ocorresse – claro que não conseguimos fazer milagre – num 

prazo relativamente curto, num sentido ou noutro. [...] Não estou censurando nenhuma posição também. Só 

acho que essa combinação de um sistema tributário altamente irracional com essa irracionalidade do sistema 

recursal – que nos leva a decidir quinze, dezesseis, às vezes, vinte anos depois – faz com que, para qualquer 

lado que a decisão penda, tenhamos consequências desastrosas” (grifo do autor). 



107 

5.2.4  Criação de novas e boas práticas de gestão 

Medidas que promovam boas práticas de gestão de processos e recursos materiais 

ou humanos dentro das instâncias de julgamento tendem a ser as mais eficazes para o aumento 

da eficiência na liquidação de estoques de processos administrativos ou judiciais. 

Assim, são louváveis as iniciativas existentes no Judiciário e Administração Pública 

no sentido de levantar os números de processos e traçar o panorama e metas para os anos em 

que são apresentados. 

Outra das boas práticas inseridas no sistema brasileiro que representou um 

importante avanço para a celeridade do trâmite processual foi a implantação do processo 

(judicial e administrativo) eletrônico. 

A implantação, entretanto, ainda está defasada em boa parte das unidades da 

federação e demanda aprimoramento e implementação total, o que certamente se traduz em 

ponto de melhoria a ser observado para os fins que este trabalho apresenta. 

Exemplo de implementação de sucesso se deu com o Sistema de Automação da 

Justiça (SAJ), adotado por alguns Tribunais de Justiça estaduais, que representou um ganho 

médio de 47% na taxa de vazão dos processos (congestionamento), 87% de aumento no índice 

de atendimento de novos processos e 50% de aumento na produtividade de magistrados.124 

Ainda no tocante à tecnologia, as mais modernas discussões vêm oferecendo 

substancialmente mais ferramentas de inteligência artificial e machine learning para a seara 

de resolução de litígios. Segundo os especialistas em tecnologia, Lira e Saldanha, “novas 

técnicas surgirão, além de mais capacidade de processamento de dados e de ‘treinamento’ das 

máquinas para resolução de problemas já mapeados”.125 

A tecnologia também permite a consolidação dos dados de sessões de julgamento 

e de casos resolvidos, o que proporciona maior eficiência na reunião de elementos para a 

produção de julgamentos mais bem fundamentados e em menor espaço de tempo. Além disso, 

constitui meio fundamental para a melhoria da gestão de dados e de processos nas instâncias 

de julgamento. 

 
124  BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em: 

http://www.tjsp.jus.br/CemPorCentoDigital. Acesso em: 15 set. 2020. 
125  ESTADÃO. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/resolucao-do-contencioso-

tributario-passa-pela-adocao-deinteligencia-artificial/. Acesso em: 15 set. 2020. 
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5.2.5  Responsabilização do Estado pela demora e das partes pela obstrução no julgamento 

Este ponto deve ser visto com muita cautela e parcimônia, mas merece atenção. 

O que se vê hoje na prática processual – notadamente no STF – é uma ampla prática 

de longos pedidos de vista processual que acabam por retirar o processo da análise do tribunal 

por vários anos. 

O assunto ganhou tanto relevo que, com a edição da Lei 13.869/2019 (Lei do Abuso 

de Autoridade), criou-se o tipo penal da obstrução de julgamento, com sanção – detenção de 

seis meses a dois anos, e multa – a ser aplicada àquele que injustificadamente procrastinar ou 

retardar o julgamento, utilizando-se do pedido de vistas para tanto.126 

Longe de pretender atribuir a razão principal da demora dos julgamentos apenas a 

esse aspecto, o que se tem é que, em ambos os lados (juiz e partes), existem práticas que 

devem ser penalizadas (tal como o foi a conduta de obstrução de julgamento suprarreferida) 

de forma a causar desconforto ao Judiciário, à Administração Pública e ao contribuinte, uma 

vez que, para os primeiros, somente o argumento do custo suportado pelo Estado não é em si 

um fator de sensibilização. Ao contribuinte também deveriam ser impostas sanções à litigância 

com simples propósito de procrastinar o feito. 

Paim (2014) assinala que a Corte Europeia considera excessivo, como regra, o 

prazo de tramitação superior a cinco anos, por reputar razoável a tramitação de três anos do 

processo em primeiro grau e de dois anos para o procedimento recursal, concedendo 

indenização ao contribuinte em situações em que esse prazo for excedido. 

Schenk (2013) menciona o exemplo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 

que tem aplicado condenações em casos de morosidade processual, por exemplo, a sanção 

imposta ao Brasil no caso Ximenes Lopes, de 4 de julho de 2006, em que o Brasil foi 

condenado a pagar indenização de 148 mil dólares pelo fato de o processo ter ficado por mais 

de seis anos sem sentença de 1.ª instância. 

5.2.6  Mudança de eixo temático da repercussão geral 

O atual sistema tributário tem suas bases calcadas na Constituição. A partir dessa 

realidade, verifica-se que hoje, no contencioso brasileiro, a vasta maioria das discussões segue 

 
126  “Art. 37.  Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em 

órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento: 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.” 
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até o STF para análise de sua constitucionalidade, o que contribui para superlotar o órgão com 

discussões tributárias. 

Barroso e Barbosa (2016) atribuem três causas a esse fenômeno: (i) amplitude da 

matéria tributária prevista no Texto Constitucional, que vai além das imunidades e garantias, 

alcançando a repartição de competências e disposição sobre as materialidades econômicas 

(renda, lucro, faturamento, receita, folha de salários), o que permite conduzir ao STF todas as 

discussões sobre exigências tributárias; (ii) alta combatividade dos advogados para levar as 

discussões até as últimas instâncias, fomentada pela percepção de que o STF, não raro, 

modifica seu entendimento sobre determinado assunto; e (iii) facilidade de um tema tributário 

para superar as barreiras para ingresso na análise do STF, dado que é razoavelmente simples 

justificar que uma causa tributária tem “questões relevantes do ponto de vista econômico, 

político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.127  

O resultado desses fatores é que uma ampla gama de recursos é conduzida ao STF 

para análise, o que compromete a capacidade de julgamento do órgão e, por consequência, 

colabora para a morosidade dos julgamentos. 

Assim, uma medida que poderia contribuir para o alívio de causas submetidas à 

apreciação do órgão seria o endurecimento de critérios para a admissibilidade de recursos 

perante o tribunal. Barroso e Barbosa (2016, p. 13) sugerem que “uma boa medida é que seja 

dada preferência a temas que mais diretamente se liguem aos conflitos federativos e à defesa 

dos direitos e liberdades individuais dos contribuintes”. 

Nesse ponto, os referidos autores destacam que nenhuma das discussões relativas 

ao FUNRURAL venceria esse critério, pois: 

Nesse contexto, acreditamos que o Supremo deve fazer um esforço para deslocar o 

eixo temático das repercussões gerais, que hoje está muito centrado em questões 

relativas à incidência e à base de cálculo de contribuições, assuntos que não têm 

nenhuma ligação com normas materialmente constitucionais.128 

 
127  Art. 103, III, § 3.º, da CF. 
128  As discussões relativas ao FUNRURAL são muito próximas: (i) contribuição para o FUNRURAL do segurado 

especial (RE 761.263, Rel. Min. Teori Zavascki); (ii) contribuição para o FUNRURAL da Agroindústria (RE 

611.601, Rel. Min. Dias Toffoli); (iii) contribuição para o FUNRURAL do empregador rural pessoa física antes 

da EC 20/1998 (RE 596.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e (iv) contribuição para o FUNRURAL do 

empregador pessoa física depois da EC 20/1998 (RE 718.874, Rel. Min. Edson Fachin). 
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5 CONCLUSÕES 

Em síntese conclusiva, o presente trabalho buscou situar o fenômeno do tax gap, 

demonstrar que suas principais causas são extrínsecas ao contencioso, mas que, no Brasil, o 

contencioso acaba por retroalimentar o tax gap. O cenário levantado, em especial os estoques 

crescentes de litígio, evidenciam uma situação de ineficiência e demora na prestação 

juridicional pelos tribunais administrativos e judicias, que seriam os locais adequados para a 

resolução de conflitos e fechamento do tax gap. 

O contencioso tributário brasileiro, que, portanto, retroalimenta o tax gap e aumenta 

a incerteza tributária, está fadado ao colapso, caso permaneça como está, sem reformas que 

lhe removam gargalos, aprimorem sua eficiência e o sistematizem de maneira mais 

organizada. 

Para ilustrar esse modelo desastroso existente no “país das jabuticabas” (ROCHA, 

2017), foi trazido à análise o caso do FUNRURAL, contribuição social previdenciária aplicável 

aos produtores rurais – pessoas físicas e jurídicas – e à agroindústria. A contribuição tem 

fundamento no art. 195, I, da CF e art. 25 da Lei 8.212/1991, assim como em uma vasta teia 

de legislações ordinárias que a regulamentaram nesses mais de 30 anos. 

Ao longo de sua existência, ela passou por modificações de pelo menos dez leis e 

quatro emendas constitucionais. Somente no STF, ela é discutida em quatro frentes distintas, 

todas sujeitas à sistemática da repercussão geral, além da ADIn 4.395. 

Fugiu ao escopo deste trabalho discutir sua constitucionalidade ou não, ou mesmo 

tecer considerações prolongadas a respeito da carência técnica que permeia o processo 

legislativo brasileiro, tanto constitucional quanto infraconstitucional. No entanto, é impossível 

falar do contencioso e suas deficiências sem apresentar o panorama geral que o sustenta. 

Nesse particular aspecto, o sistema de direito material tributário é altamente 

complexo e burocrático – um dos piores do mundo –, o que contribui substancialmente para 

avolumar o estoque de discussões envolvendo matéria tributária. 

Dado esse cenário, não há como esperar que o diagnóstico do contencioso seja 

favorável, conforme se demonstrou ao longo deste estudo. 

Extrinsecamente à sua estrutura, o País é tomado pela “cultura do litígio” – muito 

embora comecem a se destacar tentativas de aproximação e diálogo por meio de programas 

de conformidade – e tem poucos mecanismos de autocomposição ou solução pacífica de 
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conflitos, com destaque para a recente regulamentação da transação tributária prevista no art. 

171 do CTN, que representa um importante avanço e abre precedentes para a implantação de 

outros, como a arbitragem. 

Além disso, o direito material tributário é complexo, pouco sistematizado e 

permeado por programas de parcelamentos e incentivos fiscais ao longo de sua história. Uma 

reforma que enderece essas questões seria importante medida para reduzir o contencioso, 

especialmente se simplificar o sistema, deslocar a matéria tributária da Constituição para 

normas infraconstitucionais, extinguir incentivos fiscais e programas de parcelamento (ou 

instituir estes últimos definitivamente) e conferir maior profissionalismo e gestão dos projetos 

de lei pelas casas do Legislativo. 

Intrinsecamente, a estrutura do processo administrativo federal atual favorece a 

geração de conflitos de interesse, o que põe em xeque o modelo paritário e a forma de seleção 

de julgadores. Ademais, o processo tem longa duração e não culmina em significativos 

percentuais de recolhimento efetivo aos cofres públicos após seu encerramento, o que também 

torna questionável sua efetividade como instrumento de justiça fiscal. Essa situação se agrava 

ainda mais com a soma dos tempos médios de tramitação das discussões nas esferas 

administrativa e judicial, o que coloca o Brasil em último colocado entre os países analisados 

nesse quesito. 

Como medida de melhoria, este trabalho indica a extinção do modelo paritário do 

CARF e a integração com o processo judicial. Como alternativa a essa proposição, sugeriu-se 

ao menos o fortalecimento do corpo julgador e dos direitos e garantias de seus membros, além 

de medidas para mitigar a geração de conflitos de interesse e imprimir mais transparência e 

menos subjetividade ao órgão. Vale ressaltar que as propostas que visem garantir mais 

transparência podem ser aproveitadas mesmo que se acabe com o modelo paritário. 

No judicial, a criação de varas especializadas e a redefinição de competências e 

procedimentos em conformidade com a origem e tamanho dos créditos a serem cobrados 

também seriam importantes medidas para garantir mais eficiência à cobrança e à redução do 

estoque de processos existentes. 

Além de tudo o que foi preconizado, merece atenção a necessidade de que o País 

amadureça a cultura do respeito aos precedentes, baseada no modelo da common law, que 

fixou raízes profundas no Brasil após a edição do Código de Processo Civil de 2015. Aliás, 

mais do que o respeito aos precedentes vinculantes, é mister que as Cortes superiores 

enfrentem com responsabilidade e cautela os desafios de fixar as teses tributárias e delimitar 

seu alcance e questões marginais. 



112 

Seguindo-se essas medidas, além de outras aqui trazidas no Capítulo 5, como a 

constituição de boas práticas de gestão processual, criação e respeito a prazos, 

responsabilização dos agentes e deslocamento do eixo da repercussão geral, arrisca-se a dizer 

que surgirá então um novo contencioso, muito mais enxuto e célere. 

De volta ao FUNRURAL, e para finalizar este trabalho, resta apenas concluir que 

casos como esse – que tomaram e ainda tomam o Judiciário em discussões de cifras 

elevadíssimas e alta e custosa morosidade processual – vão se repetir, pois, como diz a frase 

de origem desconhecida (falsamente atribuída a Albert Einstein): “A definição de insanidade 

é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes”. 
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