
Este volume reúne artigos de alunos titulados em 2020 no Mestrado Profissional 
da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), 
cujos trabalhos de conclusão foram indicados à premiação pela respectiva banca 
examinadora em função de sua qualidade acadêmica e relevância aplicada. Os 
artigos da coletânea foram inspirados em achados e reflexões produzidos no 
âmbito do trabalho de conclusão de seus autores. Como regra, os artigos são 
antecedidos de um breve prefácio escrito pelo docente responsável pela orien-
tação do respectivo trabalho de conclusão. Em alguns casos, aluno e orientador 
optaram por produzir um artigo de autoria conjunta. Os trabalhos selecionados e 
os artigos deles decorrentes são bons exemplos do modelo de pesquisa adotado 
no Mestrado Profissional da FGV DIREITO SP. Espera-se que a obra proporcione 
ao leitor não apenas a aquisição de conhecimento qualificado e teoricamente 
robusto, mas sobretudo útil e diretamente aplicável à atividade profissional.
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Prefácio

Este volume reúne artigos de alunos titulados em 2020 no Mestrado 
Profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Var-
gas (FGV DIREITO SP), nas linhas de Direito Tributário e de Direito Penal 
Econômico, cujos trabalhos de conclusão foram indicados à premiação pela 
respectiva banca examinadora em função de sua qualidade acadêmica e re-
levância aplicada. A publicação sob a forma de coletânea é feita anualmente 
e tem como principal objetivo compartilhar com a comunidade jurídica os 
resultados da pesquisa discente desenvolvida no âmbito do programa.

Os artigos que compõem a obra coletiva foram inspirados em acha-
dos e reflexões produzidas durante o desenvolvimento do trabalho de con-
clusão de seus autores. Tratou-se de um exercício desafiador a transforma-
ção do texto mais extenso em um artigo conciso e objetivo para transmitir 
basicamente o mesmo conteúdo, porém, reduzido à sua essencialidade. 
Com isso, permite-se ao leitor comum apropriar-se, de forma ágil e agra-
dável, do conhecimento condensado no artigo, sem prejuízo de ter acesso 
ao trabalho completo que permanece disponível para consulta pública na 
biblioteca digital da FGV, ou então sob a forma de livro já publicado.

Como regra, os artigos são antecedidos de uma breve apresentação 
escrita do docente responsável pela orientação do respectivo trabalho de 
conclusão. Em alguns casos, aluno e orientador optaram por produzir um 
artigo de autoria conjunta. Esse formato de produção intelectual tenta ven-
cer o preconceito, muito peculiar da área do Direito, de publicações em 
regime de coautoria discente-docente.

O Mestrado Profissional da FGV DIREITO SP tem procurado estimu-
lar o aluno a se dedicar a uma pauta de pesquisa sobre problemas do mundo 
real ainda não resolvidos de forma totalmente satisfatória. Nesse sentido, o 
programa oferece ao aluno ingressante uma lista organizada de oportunida-
des de pesquisa discente, elaborada pelos docentes interessados em tornar 
mais orgânicas e sinérgicas as suas próprias agendas de pesquisa. As propos-
tas de pesquisa discente também se baseiam em demandas identificadas no 
contexto de parcerias mantidas com entidades públicas e privadas.
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Os trabalhos selecionados e os artigos deles decorrentes são bons 
exemplos do modelo de pesquisa adotado no Mestrado Profissional da 
FGV DIREITO SP, cuja tônica recai sobre o caráter aplicado do resultado 
da investigação. A utilidade prática é relevada pelo componente prescritivo 
do trabalho, sob a forma de recomendações de conduta dirigidas precipua-
mente aos operadores do direito e formuladores de políticas públicas. O 
trabalho não se limita a discutir uma questão conceitual ou um problema 
hermenêutico situado no plano puramente abstrato, tampouco à apresen-
tação de um diagnóstico de situação problemática ou do resultado de uma 
observação analítica. Também não precisa explorar desavenças doutriná-
rias ou buscar avançar proposições teóricas. No fundo, o pesquisador se 
serve do referencial teórico-normativo disponível para resolver questões 
práticas, embora sem deixar de lado o senso crítico ou descurar da solidez 
da fundamentação jurídica das soluções propostas.

O domínio da legislação aplicável, assim como dos entendimentos 
doutrinários e jurisprudenciais existentes, possui função instrumental e 
não é encarado como objetivo final do trabalho. Importa menos dar uma 
resposta com pretensões de verdade dogmática do que mapear controvér-
sias jurídicas para identificar riscos e sugerir alternativas de mitigação. 
Para dar conta disso, a pesquisa deve se preocupar inicialmente em co-
nhecer e compreender o contexto fático, a partir de uma visão integrada 
e multidisciplinar da realidade, para então identificar estratégias de ação 
juridicamente embasadas. Essa postura transcende a dicotomia clássica 
entre lícito e ilícito, que tem orientado a produção doutrinária na área ju-
rídica. Não basta ao jurista moderno responder a questões sobre legalidade 
de condutas; ele também precisa formular juízos de equidade ou de conve-
niência, dentro da moldura legal previamente definida.

De outro lado, o saber jurídico relevante não mais se amolda às fron-
teiras disciplinares tradicionais do Direito, que se tornaram artificiais em 
face da complexidade dos problemas do mundo atual. Tampouco o Direito 
pode ser corretamente aplicado sem levar em conta a realidade concreta e 
as consequências práticas das soluções propostas. Para cumprir sua missão, 
tanto o pesquisador acadêmico quanto o profissional militante devem ser 
capazes de transitar entre os vários ramos do Direito e manter diálogo com 
outras áreas afins do conhecimento. A conexão com a realidade concreta 
também demanda esforço adicional de investigação, eis que transcende a 
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consulta às fontes tradicionais da pesquisa jurídica (legislação, doutrina 
e jurisprudência). É necessário que o pesquisador utilize outras fontes de 
informação ou meios de consulta, como análise documental, banco de 
dados, entrevistas com atores relevantes e o uso da própria experiência 
(desde que devidamente explicitada e qualificada). Daí resulta um trabalho 
de pesquisa que não se serve apenas de referências bibliográficas, nem se 
limita a reproduzir conhecimento doutrinário já publicado.

O trabalho precisa ainda problematizar e discutir as questões jurí-
dicas sensíveis, considerando o contexto fático em que estão inseridas. As 
polêmicas não devem ser apresentadas de forma maniqueísta ou sustenta-
das por argumentos retóricos. É essencial que as reflexões sejam dotadas 
de rigor acadêmico, o que pressupõe a análise de posições contrapostas, 
mostrando os vários ângulos do problema, de forma neutra e abrangente. 
Ao final, o trabalho deve adotar uma conclusão propositiva, que responda 
objetivamente a questões sobre como agir e com que cautelas; o que faz 
sentido; qual a melhor estratégia.

Espera-se que a obra coletiva proporcione ao leitor não apenas a aqui-
sição de conhecimento qualificado e teoricamente robusto, mas sobretudo 
útil e diretamente aplicável à atividade profissional. Os seus autores e cor-
respondentes orientadores estão de parabéns!

Mario Engler Pinto Junior 
Professor e coordenador do Mestrado Profissional da FGV DIREITO SP.
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3

Prefácio ao Artigo 1

Tathiane Piscitelli

A impressão 3D ainda pode parecer distante da realidade de mui-
tos, mas a verdade é que se trata de mecanismo cada vez mais difundido 
e utilizado nos mais diversos ambientes: desde laboratórios escolares até 
indústrias de cosméticos e ateliês de moda. Atualmente, pincéis de uma 
determinada linha de rímel da marca Chanel são resultantes de impressão 
3D e a recente pandemia de covid-19 expandiu ainda mais o uso dessa tec-
nologia: diante da escassez de equipamentos de proteção individual, más-
caras e protetores faciais foram construídos a partir da impressão 3D. As 
aplicações são diversas e o potencial de crescimento, evidente. 

Diante dessa realidade que se impôs, faz-se necessário indagar sobre 
a tributação da atividade. Trata-se de produção de um bem, cessão de di-
reitos autorais, comercialização de mercadorias ou prestação de serviços? A 
qual categoria jurídica melhor se subsume a impressão 3D e todas as etapas 
necessárias para que haja a materialização do objeto desejado – seja ele um 
rímel, uma máscara ou uma peça de roupa? O objetivo desse artigo, que tem 
origem na dissertação de mestrado do autor, é responder a essas perguntas. 

Para tanto, Eduardo realiza uma necessária introdução sobre os ele-
mentos tecnológicos da impressão 3D, já que não é possível qualificar juri-
dicamente uma atividade sem compreender, com os detalhes necessários, 
o seu desenho fático. Após, passa à análise das questões jurídicas implica-
das, sem deixar de incorporar o debate jurisprudencial relativo à caracte-
rização de mercadorias e serviços no ambiente digital, acompanhado de 
avaliação crítica e pensamento original. Tudo isso com o rigor e a precisão 
exigidos de um trabalho acadêmico de alto nível.

Ao lado dos devidos elogios e aplausos ao trabalho que o leitor e a 
leitora têm em mãos, eu não poderia terminar estas breves palavras sem 
fazer um relato pessoal sobre o autor. Eduardo de Paiva Gomes concebeu 
o presente texto em meio às pesquisas que realizou no programa de mes-
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trado profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas e eu tive o prazer de acompanhar seu percurso não apenas como 
sua professora, mas também como sua orientadora. 

Não tenho dúvidas em afirmar que Eduardo foi um dos alunos mais 
dedicados e brilhantes que tive. Esses traços já se revelaram no início do 
curso, quando ele passou a integrar grupo de pesquisa coordenado por 
mim no Núcleo de Direito Tributário, exatamente sobre a tributação de 
novas tecnologias. Naquela ocasião, idos de 2017, começávamos a estudar 
a tributação da nuvem e Eduardo foi fundamental para as reflexões que 
construímos e das quais resultaram obra de fôlego sobre o tema, com a 
coautoria do autor desse livro. 

Após esse primeiro produto do grupo, outros contaram com a sempre 
esmerada participação de Eduardo – de eventos a publicações bibliográ-
ficas, sempre com reflexões pertinentes. O resultado de todo esse empe-
nho vê-se na presente obra, cujo conteúdo foi submetido à banca de defesa 
exigente e cujo resultado não poderia ser outro: nota dez, com premiação 
entre os melhores trabalhos produzidos no âmbito do programa em 2021.

Por isso tudo, é um enorme prazer redigir este prefácio: para além de se 
tratar de tópico de conteúdo inédito no Brasil, com reflexões apuradas sobre 
o direito tributário, nutro enorme carinho e respeito intelectual pelo autor 
que, a despeito de jovem, já mostra o futuro exitoso que tem pela frente. 

Aos leitores e às leitoras, apenas posso recomendar a análise atenta 
das reflexões aqui contidas que, por ser o primeiro que se ocupa da tribu-
tação da impressão 3D, será referência obrigatória entre os que estudam ou 
se dedicam profissionalmente à tributação das novas tecnologias. 
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Artigo 1 
Impressão 3D: Tributos sobre o Consumo 
Incidentes nas Operações Realizadas com 
Blueprint, Software e Objetos Impressos1

Eduardo de Paiva Gomes

Introdução

As novas tecnologias propiciam tanto o advento de novos modelos de 
negócio quanto a digitalização da economia tradicional. A economia digi-
tal é fenômeno dinâmico e que se encontra em constante evolução, exsur-
gindo, daí, o desafio experimentado pelo direito tributário: a possibilidade 
ou não de aplicar as normas tributárias já existentes.

A problemática não decorre, apenas, da interpretação da legislação 
tributária. Em verdade, o grande desafio verificado no contexto das novas 
tecnologias reside na correta qualificação jurídico-tributária das opera-
ções. Determinada operação somente poderá ser qualificada como proces-
so de industrialização, circulação de mercadoria ou prestação de serviço, 
a partir da correta compreensão do evento, o que demanda profunda in-
vestigação que, na maioria das vezes, exige a utilização de outros conhe-
cimentos (tecnologia, engenharia, química, etc.) como pressuposto para 
concluir pela juridicização ou não de tal evento.

É nesse contexto que surgem os desafios tributários nas operações 
realizadas com a tecnologia da impressão 3D. Trata-se de tecnologia dis-
ruptiva, com o potencial de alterar o processo produtivo usualmente con-

1 O presente artigo adota as premissas e as conclusões do respectivo autor na obra Tributação da 
Impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D, publicada pela editora Thomson Reuters.
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cebido pelos métodos tradicionais para produção de bens cuja tributação, 
no mais das vezes, está atrelada à ultrapassada ideia de fisicalidade, a des-
peito de convivermos com a virtualidade inerente ao Direito (a conhecida 
máxima de que o “Direito cria suas próprias realidades”).

A impressão 3D permite o acesso a bens independentemente de sua 
circulação física. Basta a utilização: (i) de um arquivo digital imprimível 
(usualmente conhecido como blueprint), com a representação do objeto 
que se pretende imprimir; (ii) de um software para elaboração do blueprint 
e operação da impressora 3D; (iii) da matéria-prima correta para impressão 
do objeto; e (iv) de uma impressora 3D para que o bem seja materializado2.

A produção de bens não está vinculada a um único local, já que o 
mero compartilhamento do arquivo digital imprimível permite a utiliza-
ção de impressoras 3D próximas ao mercado consumidor3. Em verdade, a 
reprodução e distribuição de bens passa a estar dissociada do ato de cria-
ção4, reduzindo os custos aduaneiros e tornando desnecessária a manuten-
ção de grandes fábricas em jurisdições de baixo custo de produção.

A impressão 3D propicia o surgimento de modelos de negócios5 di-
versos6. É possível que determinada empresa seja proprietária da impres-
sora 3D e do blueprint. Por outro lado, pode ser apenas a proprietária do 
blueprint, de modo que contratará a detentora da impressora 3D para ma-
terialização do objeto. Ainda, o modelo de negócio da pessoa jurídica pode 
estar diretamente dedicado à cessão, total ou parcial, de direitos relativos à 
propriedade intelectual de blueprints.

2 COUCH, J. L. Additively Manufacturing a Better Life: How 3D Printing Can Change the World 
without Changing the Law. Gonzaga Law Review, v. 51, n. 3, 2015-2016, p. 520. 

3 LUND, S.; MANYIKA, J. How Digital Trade Is Transforming Globalisation. E15Initiative. 
Geneva: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) and World 
Economic Forum, 2016, p. 3. Disponível em: www.e15initiative.org/. Acesso em: 7 set. 2019.

4 LEMLEY, M. A. IP in a World without Scarcity. New York University Law Review, v. 90, maio 
2015, p. 511. Disponível em: https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/
NYULawReview-90-2-Lemley.pdf. Acesso em: 25 mar. 2021. 

5 HOERNER, J.; CHANGTOR, C. 3-D Printing and Potential Income Characterization Issues. 
Tax Notes, 26 maio 2014, p. 945-946.

6 No presente artigo, não trataremos dos desafios tributários relacionados a outro modelo de 
negócio verificado no âmbito da impressão 3D, qual seja, marketplace de blueprints.
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Verifica-se que, ao garantir a descentralização7 do processo de pro-
dução tradicional – em linha, inclusive, com os ideais dos criptoativos, 
blockchain e distributed ledger technology (DLT)8 – a impressão 3D pode 
trazer fortes mudanças aos modelos de negócios relacionados à produção e 
distribuição de bens, cujo potencial disruptivo pode ser comparado àquele 
trazido pela Internet no que diz respeito à disseminação de informações9.

Assim, o presente trabalho tem por objetivo a delimitação dos tribu-
tos sobre o consumo incidentes nas operações realizadas com blueprint, 
software e objetos impressos no contexto da impressão 3D. 

Para tanto, em primeiro lugar, serão tecidas breves considerações 
sobre o funcionamento da tecnologia da impressão 3D. Em seguida, tra-
tando-se da tributação sobre o consumo, serão analisados os conflitos de 
competência tributária verificados entre ISS, IPI e ICMS para que, ao final, 
seja possível delimitar quais tributos podem ser legitimamente exigidos 
sobre as operações.

1. Breves Considerações Acerca dos Aspectos  
Técnicos Relevantes da Impressão 3D para a 
Qualificação Jurídico-Tributária:  
Impressora 3D, Blueprint e Software

A impressão 3D também é conhecida como fabricação aditiva, con-
sistente no processo de produção de bens que ocorre mediante o depósito 
sucessivo de diversas camadas de determinada matéria-prima, umas sobre 

7 A descentralização dá origem ao denominado “prosumidor”: o usuário passa a ser, concomitantemente, 
consumidor e produtor (cf. BOGDANOV, D. E. 3D Printing Technology as a Trigger for the Fourth 
Industrial Revolution: New Challenges to the Legal System. Perm University Herald Juridical 
Sciences, v. 44, 2019, p. 253).

8 Sobre o tema, sugere-se a leitura da obra: GOMES, D. de P. Bitcoin: a tributação de criptomoedas. 
Da taxonomia camaleônica à tributação de criptoativos sem emissor identificado. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2021.

9 LEMLEY, M. A. IP in a World without Scarcity. New York University Law Review, v. 90, maio 
2015, p. 461. Disponível em: https://www.nyulawreview.org/wp-content/uploads/2018/08/
NYULawReview-90-2-Lemley.pdf. Acesso em 10 mar. 2022.
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as outras10, a partir de um arquivo digital que contém a representação do 
bem a ser impresso11.

O processo de impressão 3D pode ser resumido da seguinte forma. 
Em primeiro lugar, tem-se a elaboração do blueprint que contém a repre-
sentação tridimensional do objeto, com todas as informações necessárias 
para impressão, tais como tipo de matéria-prima, espessura e altura das 
camadas, necessidade de suportes para impressão, etc.12.

Após a elaboração do blueprint (o que pode se dar via software de mo-
delagem tridimensional ou utilização de escâner 3D), é necessária a conver-
são de tal arquivo digital para um formato passível de ser “executado”/“lido” 
pela impressora 3D (conhecido como um arquivo “rede de superfície”)13.

Em seguida à conversão do blueprint para determinado formato, o ar-
quivo digital convertido é importado para um software14 de “fatiamento”/
divisão15, a fim de que tal arquivo seja “fatiado”/dividido em diversas cama-

10 MENDIS, D.; LEMLEY, M. A.; RIMMER, M. From the Maker Movement to the 3D Printing 
Era: Opportunities and Challenges. In: MENDIS, D.; LEMLEY, M. A.; RIMMER, M. (orgs.). 3D 
Printing and Beyond: Intellectual Property and Regulation. Cheltenham and Northampton, 
MA.: Edward Elgar Publishing, 2019, p. 3.

11 WOODSON, T.; ALCANTARA, J. T.; NASCIMENTO, M. S. Is 3D Printing an Inclusive Innovation? 
An Examination of 3D Printing in Brazil. Technovation, The International Journal of Technological 
Innovation, Entrepreneurship and Technology Management, v. 80-81, 2019, p. 54.

12 DEPOORTER, B.; RAUS, B. Who’s Afraid of 3D Printing. Boston University Journal of Science 
and Technology Law, v. 25, n. 1, inverno de 2019, p. 66.

13 Os arquivos digitais costumam ser convertidos para o formato “.stl” (Stereolithography file), “.obj” 
(Wavefront Technologies Object file) ou “.vrml” (Virtual Reality Modeling Language file). Cada 
formato de arquivo digital possui tipos de informações e especificações técnicas. Por exemplo, 
o arquivo de extensão “OBJ” é capaz de armazenar informações extras em relação ao arquivo 
“STL”, tais como texturas, cores, etc. (cf. SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D Printing: 
Engineering Aspects. In: DIPAOLA, M.; WODAJO, F. M. 3D Printing in Orthopaedic Surgery. 
Amsterdã: Elsevier, 2019, p. 27). O formato comumente mais utilizado é o arquivo “STL” (cf. 
LEWENTAL, A. Print your own Pandora’s Box: 3D Printing, Intellectual Property Law, and the 
Internet for Lay-Lawyers. Business, Entrepreneurship & Tax Law Review, v. 1, n. 1, primavera 
2017, p. 111). Sem prejuízo, vale destacar que tal formato possui algumas limitações técnicas 
(v.g. não há informações acerca de cores e texturas), razão pela qual novos formatos também são 
utilizados, tais como o “arquivo fabricação aditiva” (additive manufacturing file format – AMF) 
e o “arquivo objetivo” (objective file – OBJ) (cf. DEPOORTER, B.; RAUS, B. Who’s Afraid of 3D 
Printing, cit., p. 66).

14 Também conhecidos como Slicers.

15 ADAMS, M. The Third Industrial Revolution: 3D Printing Technology and Australian Designs 
Law. Journal of Law, Information and Science, v. 24, n. 1, 2015, p. 60. 
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das transversais16-17, oportunidade em que também será estimado o tempo 
médio para impressão do objeto e a quantidade de matéria-prima necessária.

Ato contínuo, tais informações são convertidas no denominado “ar-
quivo G” ou “código G” (G-code), o qual se baseia em linguagem computa-
cional utilizada para impressoras 3D que reúne as informações necessárias 
e instruções detalhadas para impressão do objeto18,19. É com base em tais 
instruções que a impressora 3D interpreta as coordenadas e realiza os mo-
vimentos de largura, profundidade e altura para viabilizar a impressão do 
objeto mediante o depósito sucessivo de camadas de matéria-prima20.

Por fim, tem-se a impressão do objeto pela impressora 3D21. Sem pre-
juízo quanto à diversidade de métodos para impressão de objetos, é possí-

16 ADAMS, M. The Third Industrial Revolution: 3D Printing Technology and Australian Designs 
Law. Journal of Law, Information and Science, v. 24, n. 1, 2015, p. 60. 

17 BARNATT, C. 3D Printing. 3. ed. Createspace Independent Publishing Platform, 2016, p. 9.

18 SAPTARSHI, S. M.; ZHOU, D. C. Basics of 3D Printing: Engineering Aspects, cit., p. 27.

19 LESLIE, J. T. The Internet and its Discontents: 3-D Printing, the Commerce Clause, and a Possible 
Solution to an Inevitable Problem. SMU Science and Technology Law Review, v. 17, n. 2, verão 
2014, p. 197.

20 BETHANY, C. et al. Evaluation of 3D Printing and its Potential Impact on Biotechnology and 
the Chemical Sciences. Analytical Chemistry, v. 86, n. 7, 2014, p. 3241.

21 Diante das dificuldades terminológicas acerca dos métodos para produção de bens via impressora 
3D, a Organização Internacional de Normalização (ISO) e a Sociedade Americana para Testes 
e Materiais (ASTM) desenvolveram padrões para definição dos métodos. Originariamente, a 
ISO/ASTM 52900:2015 estabelecia os princípios gerais, fundamentos e vocabulários aplicáveis 
à fabricação aditiva. A ISO/ASTM 52900:2015 foi substituída em novembro de 2021 pela ISO/
ASTM DIS 52900:2021. No Brasil, a ISO/ASTM 52900:2015 encontra correspondência na norma 
ABNT NBR ISO/ASTM 52900:2018, expedida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). Sem prejuízo quanto à existência de outros métodos que não se encaixem perfeitamente 
àqueles estabelecidos (cf. BARNATT, C. 3D Printing. 3. ed. Createspace Independent Publishing 
Platform, 2016. p. 61-62), a norma técnica mencionada define sete categorias de métodos: (i) 
extrusão de material – matéria-prima é depositada a partir de um bocal de impressão ou outro 
tipo de orifício; (ii) jato de matéria-prima – depósito de gotículas de matéria-prima; (iii) jato 
de substância colante – utilização de substância adesiva/colante para juntar matéria-prima em 
pó; (iv) laminação de folhas – folhas de matéria-prima são coladas para formação do objeto; (v) 
fotopolimerização em tanque – fotopolímero líquido é solidificado mediante a aplicação de luz; 
(vi) fusão de cama em pó – energia térmica é usada para fundir uma “cama” de matéria-prima em 
pó; (vii) deposição de energia direcionada – energia térmica direcionada é empregada para fundir 
a matéria-prima à medida que é depositada (cf. BECK, J. M.; JACOBSON, M. D. 3D Printing: 
What Could Happen to Products Liability when Users (and Everyone Else in between) Become 
Manufacturers. Minnesota Journal of Law, Science and Technology, v. 18, n. 1, inverno 2017, 
p. 148-149; Cf. ASTM’s Additive Manufacturing Technology Standards, ASTM International 
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vel concluir que o conceito básico da tecnologia de impressão 3D consiste 
na fabricação de objetos pela deposição sucessiva de camadas de deter-
minado tipo de matéria-prima, sendo que tais camadas são depositadas 
a partir das informações contidas em um blueprint com a representação 
tridimensional do objeto22.

Assim, é possível concluir que o objeto produzido pela tecnologia da 
impressão 3D é juridicamente qualificado como um “bem móvel tangível”, 
nos termos do artigo 82 do Código Civil. Importante destacar que, a des-
peito de ser conhecida como “impressora 3D”, a tecnologia não restringe a 
imprimir objetos, como se fosse semelhante às impressoras convencionais 
que realizam a impressão de documentos.

Em verdade, a tecnologia permite a produção de bens a partir da trans-
formação de matérias-primas diversas, razão pela qual a impressora 3D 
pode ser equiparada a um equipamento industrial para produção de bens.

O blueprint (arquivo digital imprimível), por sua vez, assemelha-se 
a um projeto convencional, o qual pode ser criado mediante: (i) a utiliza-
ção de softwares de modelagem tridimensional (v.g. AutoCAD, TurboCAD, 
SolidWorks); ou (ii) escaneamento do objeto tangível em três dimensões 
por meio de um scanner. Após sua elaboração, pode ser distribuído como 
qualquer outro tipo de arquivo, tal como um documento no formato “.pdf” 
ou produzido no Microsoft Word23.

Importante esclarecer que o conteúdo do blueprint não se restrin-
ge à forma geométrica, tendo em vista que também contêm informações 
relacionadas ao objeto, tais como nome das peças, comentários do autor, 
informação acerca do material a ser utilizado, histórico de mudanças do 
desenho e instruções para impressão24.

Diretory. Disponível em: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-astm:52900:ed-2:v1:en. Acesso 
em: 30 mar. 2021; DUGAN, Z. M. 3-D Printing & Products Liability Law: Are Individuals Printing 
Themselves into Strict Products Liability. Widener Law Journal, v. 26, n. 2, 2017, p. 194).

22 BECK, J. M.; JACOBSON, M. D. 3D Printing: What Could Happen to Products Liability when 
Users (and Everyone Else in between) Become Manufacturers. Minnesota Journal of Law, 
Science and Technology, v. 18, n. 1, inverno 2017, p. 150.

23 WEINBERG, M. It Will be Awesome if They don’t Screw It Up: 3D Printing, Intellectual 
Property, and the Fight over the Next Great Disruptive Technology. Washington, D.C.: Public 
Knowledge, 2010, p. 3.

24 OSBORN, L. S. How 3D Printing Works and Why It Matters. In: OSBORN, L. S. 3D Printing 
and Intellectual Property. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, p. 29.



11

Impressão 3D: Tributos sobre o Consumo Incidentes nas  
Operações Realizadas com Blueprint, Software e Objetos Impressos

Em linha com premissa já adotada em trabalho anterior, a despeito 
da variedade de formatos disponíveis de blueprints, tais arquivos digitais 
imprimíveis serão analisados sob a mesma perspectiva, isto é, projeto tri-
dimensional de um objeto que contém instruções para produção de um 
objeto tangível.

Para fins de qualificação jurídica, não compartilhamos do entendi-
mento25 de que a aquisição de um blueprint implica, necessariamente, a 
aquisição do próprio objeto impresso. Consequentemente, entendemos 
não ser possível qualificar o blueprint, peremptoriamente, da mesma for-
ma que o objeto impresso.

Isso porque: (i) estar-se-ia antecipando fato (impressão do objeto) que 
pode sequer ocorrer; e (ii) estar-se-ia admitindo a tributação com base em 
presunção, isto é, que o blueprint seria, necessariamente, impresso. Além 
disso, o blueprint possui características próprias e aspectos técnicos rele-
vantes que o diferenciam do objeto impresso, razão pela qual sua qualifica-
ção jurídica não está necessariamente atrelada ao objeto impresso.

Em verdade, a aquisição, total ou parcial, dos direitos relativos à pro-
priedade intelectual de um blueprint resulta na aquisição de direitos que au-
torizam a impressão do bem nos limites estabelecidos no negócio jurídico. 
Portanto, adquirir direitos relativos ao blueprint não implica, automatica-
mente e na mesma proporção, a aquisição de direitos relativos ao uso e dis-
tribuição do objeto impresso26, daí por que é possível concluir que o controle 
sobre o blueprint não se confunde com o controle sobre o objeto impresso27.

25 Alberto Macedo entende ser necessário investigar se o arquivo digital somente é útil ao usuário 
após a impressão: “Nessa situação, estamos falando de incidência de ICMS e IPI. ICMS porque 
é um bem com vocação de ser impresso para poder ser utilizado, e IPI porque a empresa que 
elabora esse arquivo digital de modelo 3D está modificando a natureza de um bem, e em 
seguida vendendo-o, ainda que imaterial, mas com vocação para ser impresso, para terceiro” (cf. 
MACEDO, A. Impressão 3D e a tributação do consumo no Brasil. In: PISCITELLI, T. Tributação 
da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 7, p. 188). O autor parte 
da premissa de que “[...] em que pese esteja imaterial (no momento da venda e aquisição), tem a 
vocação de só poder ser utilizado depois de impresso seu modelo 3D (denominemos, doravante, 
como ‘arquivo digital com vocação para ser impresso’)” (cf. MACEDO, A. Impressão 3D e a 
tributação do consumo no Brasil. In: PISCITELLI, T. Tributação da economia digital. São Paulo: 
Thomson Reuters Brasil, 2018. Capítulo 7, p. 188).

26 WEINBERG, M. 3 Steps for Licensing your 3D Printed Stuff. 2015, p. 9.

27 WEINBERG, M. 3 Steps for Licensing your 3D Printed Stuff. 2015, p. 17.
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Nesse sentido, o “direito de fabricar” relativo a um mesmo blueprint 
pode ser simultaneamente concedido a diversos sujeitos, ao passo que o di-
reito de propriedade sobre o objeto impresso é exercido de maneira exclu-
siva por cada titular. O “direito de fabricar” um blueprint não se confunde 
com o direito de propriedade sobre o objeto impresso.

Conclui-se, portanto, que o principal elemento que impede a equipa-
ração do blueprint ao objeto impresso reside no teor dos direitos transmi-
tidos pelo negócio jurídico. A aquisição de um blueprint resulta na trans-
ferência de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente, de modo 
que a impressão somente pode ocorrer nos exatos termos e condições es-
tabelecidos no negócio jurídico. Por sua vez, a aquisição de um objeto im-
presso resulta na transferência do direito de propriedade do bem sob a sua 
perspectiva física e individual28.

Da mesma forma, entendemos não ser possível qualificar juridica-
mente o blueprint como um software. Não se nega que a impressora 3D, 
eventualmente29, pode ser qualificada como um computador30. No entanto, 
entendemos que um blueprint possui características singulares que impe-
dem sua equiparação a um software31, bem como não se amolda ao concei-
to de software estabelecido pela Lei n. 9.609/1998.

Com efeito, o artigo 1o da Lei n. 9.609/1998 define software como um 
conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, 
contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em 

28 Isso, inclusive, já é verificado em outros modelos de negócio. A título de exemplo, a aquisição 
de uma roupa não implica dizer que o proprietário possui o direito de reproduzir a peça de 
vestuário. Tanto é assim que a replicação, sem autorização, constitui um ilícito. Por outro lado, 
tem-se situação diversa na hipótese em que determinada pessoa adquire o direito de fabricar a 
peça de vestuário, podendo replicá-la nos exatos limites estabelecidos no negócio jurídico. Nesse 
exemplo, conclui-se facilmente pela impossibilidade de equiparação entre o “direito de fabricar” 
e o “direito de propriedade sobre a peça de vestuário fabricada”.

29 De certa forma, as impressoras 3D reúnem características também presentes em computadores, 
quais sejam: (i) equipamento eletrônico; (ii) recebimento de dados (no presente caso, o código 
referente ao blueprint); e (iii) leitura dos dados para criação do objeto (cf. STEWART, G. N. Three-
Dimensional World in a Two-Dimensional Patent System: 3D Printing and the Importance of 
Claiming CAD files. West Virginia Law Review, v. 118, n. 1, outono 2015, p. 527-528).

30 STEWART, G. N. Three-Dimensional World in a Two-Dimensional Patent System: 3D Printing 
and the Importance of Claiming CAD files, cit., p. 525.

31 Sobre o tema, sugere-se a seguinte leitura: GOMES, E. de P. Tributação da impressão 3D: 
blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 80-90. 



13

Impressão 3D: Tributos sobre o Consumo Incidentes nas  
Operações Realizadas com Blueprint, Software e Objetos Impressos

máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instru-
mentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou aná-
loga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Diante do conceito mencionado, não há dúvidas de que o blueprint 
não é de emprego necessário para “fazer funcionar de modo e para fins de-
terminados” uma impressora 3D. O software que realiza a execução/leitura 
do blueprint é de emprego necessário para funcionamento da impressora 
3D. O blueprint, por seu turno, é apenas um arquivo executável pelo soft-
ware32, não se compondo como um conjunto organizado de instruções em 
linguagem natural ou codificada de emprego necessário para fazer funcio-
nar a impressora 3D de modo e para fins determinados. 

O blueprint é apenas o projeto executado pelo software, o qual, por sua 
vez, é de emprego necessário para funcionamento da impressora 3D33-34. 
Em termos comparativos, não é possível equiparar o documento de texto 
e o software utilizado para sua elaboração, bem como o arquivo no formato 
“.pdf” e o software para leitura de tal arquivo. 

Sem prejuízo, os direitos relativos à propriedade intelectual dos blue-
prints são transferidos de maneira semelhante àquela verificada no contex-
to de softwares, qual seja, mediante a celebração de contratos de licença de 
uso, licença de comercialização, etc.35.

Diante de suas características técnicas, entendemos que o blueprint 
mais se aproxima de projetos, na qualidade de obras intelectuais protegi-
das pela Lei n. 9.610/1998. 

Nesse sentido, o artigo 7o da Lei n. 9.610/1998 estabelece que são obras 
intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio 

32 OSBORN, L. S. Regulating Three-Dimensional Printing: The Converging Worlds of Bits and 
Atoms. San Diego Law Review, v. 51, n. 2, maio-jun. 2014, p. 591. 

33 MENDIS, D. Clone Wars Episode II – The Next Generation: The Copyright Implications Related 
to 3D Printing and Computer-Aided Design (CAD) files. Law, Innovation and Technology, v. 
6, n. 2, dez. 2014, p. 271.

34 RIDEOUT, B. Printing the Impossible Triangle: The Copyright Implications of Three-
Dimensional Printing, cit., p. 161.

35 MCMULLEN, K. F. Worlds Collide When 3D Printers Reach the Public: Modeling a Digital Gun 
Control Law after the Digital Millenium Copyright Act. Michigan State Law Review, v. 2014, 
n. 1, 2014, p. 195-196; GREENBAUM, D.; GELBART, A.; SHEINBERG, Y. Digital Delivery of 
Physical Goods Shipping in the 3D Printing Era – Problems and Solutions. Tulane Maritime 
Law Journal, v. 41, n. 2, verão 2017, p. 406.
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ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que 
se invente no futuro. E, dentre as obras intelectuais elencadas a título 
exemplificativo, o inciso X do artigo 7o da Lei n. 9.610/1998 menciona ex-
pressamente os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geogra-
fia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência.

Portanto, entendemos que os blueprints36, via de regra37, são juridica-
mente qualificados como bens móveis incorpóreos, em relação aos quais 
exsurgem direitos pessoais de caráter patrimonial protegidos pela legisla-
ção de direitos autorais (Lei n. 9.610/1998), nos termos do artigo 83, III, do 
Código Civil, bem como dos artigos 3o, 7o, 22 e 49 da Lei n. 9.610/199838.

Por fim, em relação à qualificação jurídica do software, deve-se, ne-
cessariamente, adotar o conceito previsto no artigo 1o da Lei n. 9.609/1998: 
expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural 
ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego 
necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dis-
positivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica 
digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determi-
nados. Software, portanto, é “obra intelectual, amparada pelos direitos do 
autor, que indica a série de expedientes a serem executados pela máquina, 
voltados a atender às necessidades do usuário do computador”39.

No contexto das operações com software, vale destacar o artigo 8o da 
Lei n. 9.609/1998, o qual estabelece a obrigação de prestação de serviços 
técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do pro-
grama em favor do usuário.

36 É possível a utilização de non-fungible tokens (NFTs) para franquear acesso a blueprints. Sobre 
os impactos tributários nessa específica situação, confira-se: GOMES, E. de P. Tributação da 
impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 98-106. 

37 Em brevíssima síntese, entendemos que blueprints não são desenhos técnicos para fins tributários, 
haja vista a inexistência de normas técnicas que devem ser obrigatoriamente observadas para sua 
elaboração. Por outro lado, a depender do caso concreto, é possível que um blueprint se refira a um 
desenho técnico, isto é, um tipo de desenho que deve observar normas técnicas, de modo que o 
blueprint seria apenas um “meio” para elaboração de tal desenho. Nessa específica hipótese, existem 
consequências relevantes para fins tributários, notadamente no que tange à incidência do ISS.

38 Quanto à aplicação da legislação de propriedade intelectual: RAMISCAL, Noel G. You can 3D 
print your dress and wear it too: a seminal look at the possible legal issues of 3D Printing in the 
Philippine fashion industry. Ateneo Law Journal, v. 60, n. 4, p. 1058, May 2016. HeinOnline.

39 PADILHA, M. A. L. P. Tributação de software. São Paulo: Noeses, 2020, p. 84.
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Em linha com premissas adotadas em trabalho anterior, entendemos 
que o suporte tangível ou intangível utilizado para viabilizar acesso ao 
software (mídia física, download, cloud computing, etc.), bem como a forma 
adotada para sua exploração econômica (padronizado, personalizado, etc.) 
são irrelevantes para sua qualificação jurídica.

Após as breves considerações acerca dos aspectos técnicos relevan-
tes da impressão 3D para a qualificação jurídico-tributária, é importante 
destacar que a delimitação das incidências tributárias pressupõe, neces-
sariamente, a qualificação jurídica dos direitos transmitidos nos negócios 
jurídicos celebrados nas operações com impressão 3D.

2. Conflitos de Competência Tributária entre IPI,  
ISS e ICMS no Contexto da Impressão 3D

A delimitação dos tributos sobre o consumo incidentes sobre as ope-
rações realizadas no contexto da impressão 3D pressupõe, ainda: (i) a fixa-
ção dos critérios materiais das regras-matrizes de incidência tributária do 
IPI, ICMS e ISS; e (ii) os critérios para solução dos conflitos de competência 
tributária verificados entre os referidos impostos.

Em linha com as premissas fixadas em trabalho anterior40, entende-
mos que o critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI 
consiste na celebração de negócios jurídicos que resultem na transferência 
de titularidade de bem corpóreo/tangível, previsto na tabela de regência, 
destinado à mercancia ou ao consumo, que tenha sido submetido a qual-
quer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfei-
çoe para o consumo, na etapa imediatamente anterior à saída do produto, 
pelo mesmo sujeito passivo que firma o negócio jurídico ou, eventualmen-
te, que o negócio jurídico seja estabelecido por sujeito passivo que tenha 
sido equiparado, por lei, ao industrial.

Por sua vez, o critério material da regra-matriz de incidência tribu-
tária do ICMS é a celebração de negócios jurídicos (“operações”) que re-
sultem na transferência de titularidade (“circulação”) de bens móveis cor-

40 GOMES, E. de P. Tributação da impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: 
Thomson Reuters, 2021, p. 132-143.
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póreos ou incorpóreos passíveis de valoração econômica e destinados à 
mercancia/ao comércio41.

Por fim, entendemos que o critério material da regra-matriz de incidên-
cia tributária do ISS é a celebração de um negócio jurídico que tenha como 
objetivo o oferecimento de uma utilidade a outrem, obtida pelo exercício de 
atividades materiais ou imateriais qualificadas como obrigações de fazer ou 
obrigações mistas, realizadas com habitualidade e intuito de lucro, as quais 
podem estar atreladas ou não à entrega de bens, desde que tais atividades es-
tejam fora do âmbito de incidência do ICMS e do IOF e encontrem previsão 
expressa na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, sendo possível sua 
interpretação extensiva para abarcar serviços congêneres42.

E, quanto à solução dos conflitos de competência tributária, entende-
mos que somente a lei complementar é o instrumento constitucionalmente 
eleito para tal desiderato, nos termos do artigo 146 da Constituição Federal.

Não se ignora a existência de diversos critérios aplicados pela juris-
prudência para solução de conflitos de competência tributária43. No en-
tanto, entendemos não ser possível utilização de critérios subjetivos des-
providos de fundamentação constitucional ou legal, daí por que se mostra 
imprescindível verificar qual o instrumento objetivamente eleito pelo or-
denamento jurídico pátrio para dirimir conflitos de competência em ma-
téria tributária.

Portanto, com base na interpretação conjunta do artigo 155, § 2o, IX, 
“b”, da Constituição Federal, c/c a Lei Complementar n. 87/1996 c/c a Lei 
Complementar n. 116/2003, os conflitos de competência tributária entre 
ISS e ICMS devem ser solucionados da seguinte maneira: (i) prestação de 
serviços previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar n. 
116/2003: incidência exclusiva do ISS; (ii) prestação de serviços previstos 
expressamente na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 com circu-
lação de mercadorias: incidência exclusiva do ISS quando a lista não fizer 

41 GOMES, E. de P. Tributação da impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: 
Thomson Reuters, 2021, p. 144-164.

42 GOMES, E. de P. Tributação da impressão 3D: blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: 
Thomson Reuters, 2021, p. 164-182.

43 ANDERLE, R. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI. São Paulo: Noeses, 
2016, p. 157-196.
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ressalva para fins de incidência do ICMS; (iii) prestação de serviços pre-
vistos expressamente na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 com 
circulação de mercadorias: incidência do ISS, de modo que a incidência 
do ICMS depende, necessariamente, de determinação em tal sentido pela 
lista anexa; (iv) circulação de mercadorias com prestação de serviços não 
previstos expressamente na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003: 
incidência exclusiva de ICMS sobre a circulação de mercadorias; e, por fim, 
(v) circulação de mercadorias: incidência exclusiva de ICMS.

A conclusão acima permite reconhecer que: (i) existem situações em 
que ISS e ICMS são excludentes; e (ii) o mesmo acontecimento social pode 
estar submetido à incidência do ICMS e do ISS, ainda que sejam adotadas 
bases de cálculo distintas nessa situação, nos termos da legislação com-
plementar (isto é, a existência ou não de ressalva quanto à incidência do 
imposto estadual).

Em relação ao ISS e ao IPI, por sua vez, entendemos que o mesmo 
acontecimento social pode estar submetido à exigência concomitante dos 
referidos impostos. Isso porque, em primeiro lugar, o critério material da 
regra-matriz de incidência tributária do IPI abrange tanto operações mer-
cantis, quanto operações em que o produto industrializado não é destina-
do à mercancia. Assim, “o contribuinte não é necessariamente um comer-
ciante, mas essencialmente um industrial”44.

Além disso, o artigo 2o, § 2o, da Lei n. 4.502/1964 determina que o IPI 
é devido “sejam quais forem as finalidades a que se destine o produto ou 
o título jurídico a que se faça a importação ou de que decorra a saída do 
estabelecimento produtor”.

Ademais, partimos da premissa de que a Constituição Federal não pos-
sui uma norma geral de vedação à bitributação. E, da mesma forma, não há 
norma constitucional que impeça a incidência concomitante do ISS e do IPI.

Não há incompatibilidade ou excludência entre os critérios materiais 
das regras-matrizes de incidência tributária do ISS e do IPI, sendo que a 
legislação complementar, em nenhum momento, dedica-se à solução de 
conflitos entre tais impostos, mas, apenas, entre ISS e ICMS.

44 ANDERLE, R. Conflitos de competência tributária entre o ISS, ICMS e IPI. São Paulo: Noeses, 
2016, p. 148.
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A possibilidade de exigência concomitante também decorre da redação 
da Lei Complementar n. 123/2006, a qual, ao instituir o Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Mi-
croempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, determina 
a incidência simultânea do ISS e do IPI, nos termos do artigo 18, § 4o, V45.

Considerando o escopo do presente trabalho, poder-se-ia cogitar da 
incidência concomitante de ISS e IPI sobre as operações usualmente co-
nhecidas como industrialização por encomenda. Além de preencherem o 
critério material da regra-matriz de incidência tributária do IPI, a indus-
trialização por encomenda encontraria previsão nos subitens 14.01 a 14.05 
da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

Contudo, a despeito da possibilidade teórica, entendemos que a reda-
ção dos subitens 14.01 a 14.05, bem como a perspectiva cronológica da le-
gislação, levam à conclusão de que, a depender da operação, há incidência 
exclusiva do ISS. 

Com efeito, os subitens 14.01 a 14.05, estão inseridos na classe de ser-
viços de que trata o item 14, o qual se refere a “Serviços relativos a bens de 
terceiros”. Portanto, partindo dos critérios para interpretação da lista ane-
xa à Lei Complementar n. 116/2003, a incidência do ISS com fundamento 
nos subitens 14.01 a 14.05 pressupõe que o bem submetido ao processo de 
industrialização seja de propriedade de terceiro, e não de propriedade do 
próprio industrial prestador de serviço.

Assim, conclui-se que somente as situações em que os atos industria-
lização são realizados sobre bens de terceiro é que haverá incidência do 
ISS. Por outro lado, se os atos de industrialização ocorrem em bens do 
próprio industrial, haverá incidência exclusiva do IPI, tendo em vista que 

45 “Art. 18.  O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante 
pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas, calculadas a 
partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, 
sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o 
(Redação dada pela Lei Complementar n.º 155, de 2016.)
§ 4o O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de pagamento, as receitas 
decorrentes da: (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014.)
VI – atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS, que serão tributadas na forma do 
Anexo II desta Lei Complementar, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a 
parcela correspondente ao ISS prevista no Anexo III desta Lei Complementar. (Incluído pela 
Lei Complementar no 147, de 2014).”
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tal tipo de atividade não está prevista expressamente na lista anexa à Lei 
Complementar n. 116/200346.

Embora o ordenamento jurídico não vede a exigência concomitante 
de ISS e IPI, entendemos que não há fundamento normativo para incidên-
cia do IPI sobre a industrialização por encomenda sobre bens de terceiros. 

Com efeito, o artigo 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Intro-
dução às Normas do Direito Brasileiro) estabelece que a lei posterior revoga a 
anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível 
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. A des-
peito da redação da legislação, entendemos que “lei posterior prevalece sobre 
lei anterior”, já que inexiste o fenômeno da revogação tácita47.

E, no presente caso, as normas gerais atinentes ao IPI encontram fun-
damento no artigo 46 do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966) 
e na Lei n. 4.502/1964, os quais foram recepcionados pela Constituição 
Federal com qualificação jurídica de lei complementar. Por seu turno, a 
Lei Complementar n. 116/2003 foi editada em 1 de agosto de 2003, isto é, 
posteriormente à publicação e à recepção, pela Constituição Federal, da 
legislação de regência do IPI.

Assim, entendemos que a Lei Complementar n. 116/2003 é um obs-
táculo à legislação do IPI no que tange à industrialização sob encomenda 
relativa a bens de terceiros. Em outras palavras, pelo critério cronológico 
e pelo critério da especialidade, somente há incidência do ISS sobre indus-
trialização sob encomenda atinente a bens de terceiro. Sem prejuízo, vale 
destacar que a controvérsia se encontra pendente de solução definitiva pelo 
Supremo Tribunal Federa nos autos do Recurso Extraordinário 882.461, 
cuja repercussão geral foi reconhecida. 

E, em relação ao ISS e ao ICMS, haverá incidência exclusiva do ISS 
nas operações de industrialização por encomenda relativas a bens de ter-
ceiros, tendo em vista que a lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 
não fez qualquer tipo de ressalva à incidência do imposto estadual. Especi-
ficamente no que tange ao subitem 14.05, destaque-se que referido subitem 

46 No mesmo sentido, confira-se: MACEDO, A. Impressão 3D e a tributação do consumo no Brasil, 
cit., p. 186.

47 Sobre o tema, sugere-se a seguinte leitura: GOMES, E. de P. Tributação da impressão 3D: 
blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 224-227.
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determina a incidência do ISS sobre os atos de industrialização listados 
relativamente a “objetos quaisquer”, o que permite reconhecer que a inci-
dência independe da destinação a ser dada ao objeto.

Embora o subitem 14.05 tenha sido alterado pela Lei Complementar 
n. 157/2016, manteve-se inalterado o termo “objetos quaisquer”, inexistin-
do qualquer ressalva quanto à incidência do ICMS. Por outro lado, veja-se 
que a mesma Lei Complementar n. 157/2016 alterou a redação do subi-
tem 13.05 para incluir a incidência do ICMS nas hipóteses em que o bem 
é destinado a posterior operação de comercialização ou industrialização. 
Assim, mesmo tendo a oportunidade de estabelecer a incidência do ICMS 
sobre a industrialização por encomenda relativa a bens de terceiros, a Lei 
Complementar n. 157/2016 não realizou qualquer ressalva nesse sentido.

3. Delimitação dos Tributos sobre o Consumo 
Incidentes sobre as Operações Realizadas  
no Contexto da Impressão 3D

As operações com o blueprint podem ser analisadas, em síntese, sob 
as seguintes perspectivas: (i) alienação conjunta com o objeto impresso; 
(ii) elaboração sob encomenda ou de maneira padronizada; e (iii) cessão 
parcial de direitos relativos à propriedade intelectual subjacente.

Adotando-se as premissas anteriormente fixadas, entendemos que a 
primeira hipótese retrata uma “operação mista” e estará submetida à in-
cidência do ICMS, tendo em vista que há transferência de titularidade do 
objeto impresso e do blueprint. Trata-se de operação de circulação de mer-
cadoria com prestação de serviço (elaboração de blueprint) que não se en-
contra previsto expressamente na Lei Complementar n. 116/2003, daí por 
que há incidência exclusiva do ICMS sobre o valor total da operação, nos 
termos do artigo 155, § 2o, IX, “b”, da Constituição Federal. 

Sem prejuízo, vale destacar que, caso o blueprint tenha sido elabora-
do sob encomenda (blueprint personalizado), entendemos que o valor do 
blueprint não poderá ser incluído na base de cálculo do ICMS. Isso por-
que, a expressão “valor total da operação”, utilizada pelo artigo 155, § 2o, 
IX, “b”, da Constituição Federal, deve ser interpretada em conjunto com 
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o caput do artigo 155 da Carta Magna, isto é, em conjunto com o critério 
material da regra-matriz de incidência tributária do imposto estadual.

No caso do blueprint sob encomenda, não há “transferência de pro-
priedade” do blueprint, na medida em que os direitos relativos à proprieda-
de intelectual nascem diretamente na esfera de propriedade do adquirente 
(aquisição originária). Assim, não se enquadrando na regra-matriz de in-
cidência tributária do ICMS, não há que se falar na sua inclusão na base de 
cálculo do imposto.

Em relação à elaboração de blueprints sob encomenda ou de maneira 
padronizada, entendemos que nenhum item da lista anexa à Lei Comple-
mentar n. 116/2003, ainda que interpretado de maneira extensiva, aplica-se 
perfeitamente a tais atividades.

Não se desconhecem dúvidas quanto à possibilidade de incidência 
do ISS sobre tais atividades com fundamento nos subitens 23.01 e 32.01 da 
lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003, os quais se referem, respecti-
vamente, aos serviços de: (i) programação e comunicação visual, desenho 
industrial e congêneres; e (ii) desenhos técnicos.

No entanto, o blueprint (i) não se resume a uma simples programação 
e comunicação visual; e (ii) não se enquadra na definição de desenho in-
dustrial prevista no artigo 95 da Lei n. 9.279/1996, principalmente diante 
do fato de que o blueprint não exige, necessariamente, formas ornamentais 
que resultem em visual novo e original, sendo que pode, inclusive, conter a 
representação tridimensional de bens já compreendidos no estado da téc-
nica48. Ainda, destaque-se que o blueprint não é uma forma plástica ou um 
conjunto de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, o que cor-
robora a impossibilidade de ser qualificado enquanto desenho industrial.

Em razão de suas especificidades técnicas, o blueprint não possui ca-
racterísticas que autorizem reconhecer a existência de identidade material 
com os serviços previstos no subitem 23.01 da lista anexa à Lei Comple-
mentar n. 116/2003, afastando-se qualquer cogitação quanto ao enquadra-
mento com fundamento na expressão “congêneres”.

48 O blueprint não reúne as características de novidade (artigos 95 e 96 da Lei n. 9.279/1996) e 
originalidade (artigos 95 e artigo 97 da Lei n. 9.279/1996) exigidas pela legislação para que se 
possa falar em desenho industrial.
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Além disso, entendemos que a elaboração de blueprints não pode ser 
qualificada como prestação de serviços de desenhos técnicos, nos termos 
do subitem 32.01 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/200349.

Entendemos que a prestação de serviços de desenhos técnicos pre-
vista no subitem 32.01 exige que o desenho, para que possa ser qualifi-
cado como “técnico”, preencha determinadas normas técnicas inerentes 
a alguma ciência ou ramo do conhecimento. Portanto, é desenho técnico 
aquele que preenche os requisitos estabelecidos em normas técnicas cuja 
inobservância resulta na impossibilidade de sua utilização sob a perspec-
tiva jurídica, inclusive com a responsabilização do profissional envolvido.

Caso contrário, qualquer tipo de desenho, pelo simples fato de possuir 
algum grau de técnica, seria qualificado como “desenho técnico”, o que, a nos-
so ver, não é o melhor critério interpretativo para aplicação do subitem 32.01.

A elaboração de um blueprint não demanda a observância de normas 
técnicas relacionadas a alguma ciência ou ramo do conhecimento, sendo su-
ficiente o conhecimento acerca da tecnologia que permite a sua elaboração.

Nesse sentido, vale destacar as normas técnicas expedidas pela Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre o tema, haja vista que 
as definições técnicas podem ser utilizadas para a construção de sentido 
das normas tributárias50.

A ABNT expediu a norma ABNT NBR ISO/ASTM 52915:2020 (ISO/
ASTM 52915:2016), a qual tem como objetivo especificar “o formato de ar-
quivo de manufatura aditiva (AMF), ou seja, um formato de intercâmbio para 
tratar das necessidades atuais e futuras da tecnologia de manufatura aditiva”. 
A detida análise da referida norma permite concluir que não há o estabeleci-
mento de normas técnicas de observância necessária para elaboração de arqui-
vos digitais imprimíveis (blueprint). Trata-se de norma que apenas uniformiza 
a extensão do arquivo a ser utilizado pela manufatura aditiva. 

Em verdade, a própria norma reconhece que tal formato de arquivo 
“é independente na resolução e na espessura de camada e não contém in-

49 Em sentido contrário, confira-se: OLIVEIRA, F. L. B. de; PRZEPIORKA, M. Aspectos tributários 
da impressão 3D. Revista ABRADT Fórum de Direito Tributário – RAFDT, Belo Horizonte, 
ano 4, n. 7, p. 33-50, jan./jun. 2020.

50 BRITTO, L. G. de. Tributar na era da técnica: como as definições feitas pelas agências reguladoras 
vêm influenciando a interpretação das normas tributárias. São Paulo: Noeses, 2018.
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formações específicas a qualquer processo ou técnica de fabricação”, o que 
permite concluir que o blueprint não possui relação com qualquer tipo de 
técnica em razão de sua independência tecnológica. Não há a instituição de 
normas técnicas que devem ser obrigatoriamente observadas para elabora-
ção de todo e qualquer blueprint51.

Portanto, a elaboração de blueprint, via de regra52, não está submetida 
à incidência do ISS, tendo em vista a inexistência de previsão expressa na 
lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003.

Em contrapartida, poderá ocorrer a incidência de ICMS sobre a ven-
da de blueprints padronizados, caso o negócio jurídico implique a transfe-
rência de sua titularidade. Os blueprints padronizados nascem na esfera de 
propriedade do desenvolvedor, daí por que é possível que sejam transmiti-
dos ao adquirente, sendo preenchido o critério material da regra-matriz de 
incidência tributária do ICMS. Por outro lado, consoante já destacado, os 
blueprints personalizados surgem diretamente na esfera de propriedade do 
contratante (aquisição originária), de modo que, inexistindo uma “circu-
lação” propriamente dita (transmissão de titularidade), não há que se falar 
na exigência de ICMS.

Por fim, entendemos que a cessão parcial de direitos relativos à pro-
priedade intelectual subjacente do blueprint é serviço tributável com base 
em interpretação extensiva do subitem 1.09 da lista anexa à Lei Comple-
mentar, o qual estabelece a incidência do ISS sobre a disponibilização, sem 
cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio 
da Internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos53. Por 

51 Diante da limitação de páginas para elaboração do presente artigo, sugerimos a leitura dos demais 
argumentos que corroboram essa conclusão: GOMES, Eduardo de Paiva. Tributação da impressão 
3D: blueprint, software e impressora 3D. São Paulo: Thomson Reuters, 2021, p. 237-242.

52 Por outro lado, caso o blueprint seja utilizado como meio para elaboração de um desenho técnico, 
estar-se-á diante de serviço tributável com fundamento no subitem 32.01, haja vista que a tecnologia 
é utilizada apenas como instrumento para prestar o serviço (elaboração do desenho técnico).

53 Com base no critério para interpretação extensiva da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 784.439 (repercussão geral), seria possível 
concluir que: (i) o signo “disponibilização sem cessão definitiva”, prevista no subitem 1.09, 
abrangeria a disponibilização de todos os direitos que não impliquem a cessão definitiva dos bens 
contemplados pelo referido subitem, isto é, a transferência de titularidade dos bens; e (ii) a forma 
adotada para “disponibilização sem cessão definitiva” (in casu, a Internet) não é determinante 
para qualificação jurídica dos direitos transmitidos no negócio jurídico. O suporte não tem o 
condão de alterar a incidência tributária.
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óbvio, não há que se cogitar na incidência de ICMS, tendo em vista que a 
cessão parcial de direitos relativos à propriedade intelectual do blueprint 
não implica transferência de titularidade.

Ressalte-se que, em todas as hipóteses mencionadas, é possível a pres-
tação de serviços técnicos complementares, os quais estarão submetidos 
à incidência do ISS com fundamento no subitem 1.07 da lista anexa à Lei 
Complementar n. 116/2003. 

As operações com software, por sua vez, podem ser analisadas, em 
síntese, sob as seguintes perspectivas: (i) licenciamento de uso; (ii) elabo-
ração de software sob encomenda; (iii) licenciamento de comercialização; 
e (iv) cessão do código-fonte. As conclusões expostas partem da premissa 
de que o suporte utilizado para as operações (mídia física, download, cloud 
computing, etc.) é irrelevante para delimitação das incidências tributárias.

Nas situações (i) e (ii), há incidência exclusiva do ISS, com funda-
mento nos subitens 1.05 e 1.04, respectivamente, da lista anexa à Lei Com-
plementar n. 116/2003. Não há incidência do ICMS, seja diante do fato de 
que não há ressalva nesse sentido na lista anexa, seja diante da constatação 
que tais negócios jurídicos não implicam transferência de titularidade (não 
preenchem o critério material da regra-matriz de incidência tributária do 
ICMS)54, inexistindo fundamentos válidos para exigência do imposto esta-
dual. Vale destacar que, no julgamento das ADIs 1.945 e 5.659, o Supremo 
Tribunal Federal reconheceu a ilegitimidade da incidência de ICMS sobre 
o licenciamento ou cessão de direito de uso de software, tratando-se, pois, 
de serviço tributável pelo ISS, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à 
Lei Complementar n. 116/2003.

Também não há incidência de ICMS no licenciamento de comerciali-
zação, tendo em vista que se trata de negócio jurídico em que não há trans-
ferência de titularidade. Há, apenas, a cessão parcial de direitos (direitos de 
comercialização) relativos à propriedade intelectual do software. 

Além disso, entendemos que o licenciamento de comercialização 
também não está submetido à incidência do ISS, uma vez que: (i) não 
há previsão expressa de tal atividade na lista anexa à Lei Complementar 

54 No negócio jurídico de elaboração de software sob encomenda, os direitos relativos à propriedade 
intelectual do software são adquiridos de maneira originária pelo adquirente, daí por que não 
há que se falar em transferência de titularidade (circulação de mercadoria). E, inexistindo, 
transferência de titularidade, não há circulação de mercadoria que autoriza a incidência do ICMS.
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116/2003; e (ii) não pode ser enquadrado, a título de interpretação exten-
siva, ao licenciamento de uso (subitem 1.05), já que tais negócios jurídicos 
versam sobre direitos que não se confundem entre si55, não comportando 
qualquer tipo de equiparação.

A cessão do código-fonte está submetida à incidência do ICMS. Tra-
ta-se de negócio jurídico que tem como objetivo a aquisição da proprieda-
de de um programa de computador previamente existente à sua celebração 
(transferência da propriedade), restando preenchido o critério material da 
regra-matriz de incidência tributária do imposto estadual.

Da mesma forma, a prestação de serviços técnicos complementares, 
no contexto das operações com software, está submetida à incidência ex-
clusiva do ISS, nos termos do subitem 1.07 da lista anexa à Lei Comple-
mentar n. 116/2003.

Por fim, as operações com o objeto impresso podem ser analisadas, 
em síntese, sob as seguintes perspectivas: (i) pessoa jurídica proprietária 
da impressora 3D e do blueprint; e (ii) pessoa jurídica proprietária apenas 
da impressora 3D, de modo que o blueprint e/ou a matéria-prima são for-
necidos por terceiros.

Na primeira hipótese, não há dúvidas de que haverá incidência do 
ICMS56 e do IPI, haja vista o preenchimento integral dos respectivos cri-
térios materiais das regras matrizes de incidência-tributária57. Nesse sen-
tido, destaque-se que: (i) o Estado de São Paulo, na Resposta à Consulta 
19.649/2019, concluiu pela incidência de ICMS; e (ii) a Secretaria da Re-
ceita Federal do Brasil exarou as Soluções de Consulta COSIT n. 97/2019 e 
60/2021 reconhecendo a incidência do IPI sobre tais operações.

Não haverá incidência do ISS, pois os atos de industrialização são rea-
lizados sobre bens de propriedade do próprio industrial, sendo que os su-

55 A licença de uso garante direitos que permitem a utilização do software para fins profissionais ou 
empresariais, ao passo que a licença de comercialização permite que o indivíduo possa explorar 
economicamente o programa de computador.

56 A incidência do ICMS será afastada caso a impressora 3D esteja inserida no contexto de uma 
prestação de serviço prevista na lista anexa à Lei Complementar 116/2003. É o caso, por exemplo, 
da pessoa jurídica de “imprime” blocos de concreto para prestação dos serviços de engenharia 
previstos no subitem 7.02 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003. 

57 No mesmo sentido: MIGUEL, L. G. Impressão em 3D: um novo desafio para o ICMS? In: 
PISCITELLI, T. Tributação da economia digital. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. 
Capítulo 7, p. 198.
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bitens 14.01 a 14.05 exigem, para incidência do ISS, que a industrialização 
sob encomenda ocorra sobre bens de terceiros.

Na segunda hipótese (pessoa jurídica proprietária apenas da impresso-
ra 3D), os atos de industrialização são realizados sobre bens de terceiro, daí 
por que haverá incidência exclusiva do ISS, nos termos dos subitens 14.01 e 
14.05 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003. Conforme destacado, 
a referida lista anexa adota o critério da titularidade dos bens sobre os quais 
recaem os atos de industrialização para incidência tributária do ISS.

Estará afastada a incidência do IPI, pois, consoante destacado, a Lei 
Complementar n. 116/2003 funciona como um obstáculo à aplicação da 
legislação do imposto federal, seja em razão do critério cronológico, seja 
em razão do critério da especialidade. 

Da mesma forma, não haverá incidência do ICMS, uma vez que os 
subitens 14.01 a 14.05 não fazem qualquer ressalva quanto às hipóteses em 
que seria possível a cobrança do imposto estadual58,59.

Sem prejuízo, o Decreto n. 7.212/2010 estabelece que não se considera 
industrialização o preparo de produto, por encomenda direta do consumi-
dor ou usuário, na residência do preparador ou em oficina, desde que, em 
qualquer caso, seja preponderante o trabalho profissional, nos termos do 
artigo 5o, V, do Decreto 7.212/2010 c/c o artigo 7o, II, “a” e “b”, do Decreto 
n. 7.212/2010. Ressalta-se que referidos dispositivos foram expressamen-
te utilizados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nas Soluções de 
Consulta COSIT n. 97/2019 e 60/2021 para delimitar as situações em que 
não seria exigível o IPI.

58 Sem prejuízo, caso exista um subitem da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 
especificamente aplicável ao objeto impresso, deve ser aplicado tal subitem em detrimento dos 
subitens 14.01 a 14.05. A título de exemplo, é o que ocorre com os subitens 4.14 e 40.01, os quais 
preveem a incidência exclusiva do ISS sobre a prestação de serviços de próteses sob encomenda 
e obras de arte sob encomenda, respectivamente. Portanto, caso o objeto impresso seja uma 
prótese ou obra de arte produzidas sob encomenda, incidirá exclusivamente ISS com base nos 
subitens 4.14 e 40.01, e não nos subitens 14.01 a 14.05.

59 Importante destacar que, caso o objeto impresso seja um alimento, poder-se-ia dizer que incidiria 
exclusivamente ICMS. Isso porque, tanto a Lei Complementar n. 87/1996 (art. 2o, I), quanto a Lei 
Complementar n. 116/2003 (subitem 17.11), na qualidade de instrumentos para resolução de conflitos 
de competência tributária, estabelecem a incidência exclusiva do ICMS nessa específica hipótese.
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Conclusão

A despeito dos desafios decorrentes da impressão 3D, a legislação tri-
butária já existente é aplicável a determinadas operações, daí por que é 
essencial a correta compreensão da tecnologia para a delimitação dos tri-
butos que podem ser legitimamente exigidos em tal contexto.

A nosso ver, a delimitação da incidência tributária pressupõe: (i) qua-
lificação jurídica do objeto; (ii) qualificação jurídica dos direitos objeto dos 
negócios jurídicos celebrados; (iii) definição das regras-matrizes de inci-
dência tributária do IPI, ISS e ICMS; e (iv) a utilização da lei complemen-
tar enquanto critério para solução de conflitos de competência tributária, 
afastando-se quaisquer métodos subjetivos que não possuem respaldo 
constitucional ou legal. É com base em tais premissas que se pode concluir 
pela incidência de IPI, ISS e ICMS sobre as operações realizadas no con-
texto da impressão 3D que tenham como objeto o blueprint, o software e o 
objeto impresso.
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Prefácio ao Artigo 2

Roberto Caparroz de Almeida

O artigo que você tem em mãos é fruto da pesquisa empreendida pelo 
autor no Mestrado Profissional da Escola de Direito de São Paulo da Fun-
dação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). 

A escolha recaiu sobre um tema bastante atual e que exige um diálogo 
permanente entre a contabilidade e o direito tributário.

Lembro-me da primeira reunião que tive com o Wagner, logo após ter 
sido designado como seu novo orientador.

Na oportunidade, já havia um esboço do texto. Minha primeira im-
pressão foi no sentido de que o assunto demandava uma abordagem práti-
ca, não só pela aderência ao modelo de um mestrado profissional, mas pela 
necessidade de transmitir aos futuros leitores informações que certamente 
lhes seriam muito úteis na escrituração de algumas de suas operações.

Com efeito, o novo padrão contábil, introduzido há alguns anos no 
país, demanda um cuidado especial na identificação do valor justo, a par-
tir de conceitos previstos na legislação e em manifestações de autoridades 
regulatórias e contábeis.

E o artigo oferece uma abordagem moderna sobre a definição do va-
lor justo e suas técnicas de avaliação, tudo isso conjugado com a apresenta-
ção de diversos casos práticos.

Em síntese, trata-se de um texto valioso para os profissionais do direi-
to e da contabilidade, inclusive com a indicação, a título de conclusão, de 
um checklist para a validação das transações.  
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Artigo 2 
Avaliação Contábil a Valor Justo 

e Reflexos Tributários

Wagner Argibe Pio dos Santos

Introdução

No Brasil, as normas tributárias estão em constante evolução, adap-
tando-se ao desenvolvimento da economia do País e à acirrada competi-
ção internacional. Desde a redemocratização e a estabilidade econômica 
alcançadas com a Constituição Federal de 1988 e o Plano Real de 1994, a 
regulamentação dos tributos, principalmente sobre a renda e o consumo, 
vem sendo sistematicamente modificada, de forma a abranger diferentes 
atividades econômicas e novas formas de apuração de receita e lucro. 

Com o advento do novo padrão contábil baseado nas normas inter-
nacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards 
– IFRS), as práticas contábeis passaram a adotar elementos que visam a 
informação prospectiva, sendo um deles o valor justo ou fair value, que 
permite essa mensuração.

O fair value representa uma significativa mudança no que se refere à 
avaliação contábil, haja vista que a contabilidade era pautada em aspectos 
mais formais, baseada em custo histórico como base de valor (IUDÍCI-
BUS, 2010, p. 464). 

Como destaca Lauletta e Penido (2014, p. 53), a introdução do valor jus-
to na elaboração das demonstrações contábeis1 acarreta reflexos contábeis 

1 As demonstrações contábeis também conhecidas como demonstrações financeiras (termo utilizado 
principalmente pelo mercado de capitais) são um conjunto de documentos estabelecidos por lei, 
dentro daquilo predeterminado pelas Normas Brasileiras de Contabilidade e pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. Elas são elaboradas, principalmente, em empresas que seguem o 
regime tributário de Lucro Real, devido à necessidade de comprovação dos resultados da empresa 
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no resultado e no patrimônio da empresa e, como o conceito de lucro contá-
bil tem importância para fins de apuração dos tributos sobre o lucro, é sin-
gular o estudo quanto ao tratamento do valor justo para fins de tributação.

1. Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS)

“A Contabilidade é a principal linguagem de comunicação dos agen-
tes econômicos na busca de oportunidades de investimentos e na avaliação 
do risco de suas transações”, assegura Niyama e Silva (2013, p. 34). Nesse 
contexto, a contabilidade internacional surge com o intuito de minimizar 
diferenças contábeis entre os diversos países de modo a possibilitar uma 
compreensão harmoniosa das demonstrações contábeis. De acordo com 
Carvalho, Lemes e Costa (2009, p. 15), “a contabilidade internacional sur-
giu para minorar as agruras de quem quer investir fora de seu país e até 
hoje tinha que manusear balanços em dezenas de normas contábeis distin-
tas, tentando compatibilizá-las para comparar”. 

Esses autores mostram o tamanho da importância da contabilidade 
internacional e suas normas, haja vista a globalização dos mercados e das 
economias nacionais que cada vez mais buscam o seu crescimento através 
de investimentos em outros países, criando uma disputa internacional para 
atração de investidores e conquistas de novas oportunidades de negócios. 

Além disso, a crescente movimentação de capital entre os países fez 
com que surgisse a necessidade de o mundo falar a mesma linguagem con-
tábil. Silva, Madeira e Assis (2004, p. 126) mostram isso ao afirmar que: 
“Os mercados de crédito e de capitais vêm se internacionalizando veloz-
mente e a necessidade de informações para orientar as decisões de investi-
mento é cada vez maior”. 

ao Fisco. Mas também podem (e devem) ser usadas onde se segue os demais regimes de tributação 
no acompanhamento da evolução do capital. Além disso, frequentemente, as demonstrações 
contábeis são solicitadas para conseguir empréstimos, financiamentos e até mesmo parcelamentos 
de compras com fornecedores. Isso porque tal recurso comprova a capacidade de pagamento que 
um negócio tem. Portanto, mesmo quando não há a necessidade fiscal de entrega do demonstrativo 
contábil, sua realização é praticamente inevitável para quem deseja fazer uma organização crescer 
de forma organizada financeiramente. Existem vários tipos de demonstrações contábeis. Os mais 
famosos são o Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração de Resultado de Exercício (DRE), mas 
também há a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), Demonstração de Valor Adicionado (DVA), 
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Notas explicativas. Disponível em: 
http://www.blbbrasil.com.br/blog/demonstracao-financeira-e-contabil/.
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Assim, considerando o ambiente econômico globalizado, surgiu o 
Conselho Internacional de Normas Contábeis (International Accounting 
Standards Board – IASB), criado para desenvolver e emitir as Normas In-
ternacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Stan-
dards – IFRS) e que tem como principal função interpretar e desenvolver 
boas práticas que possam ser aplicadas em todos os países que adotem os 
IFRS, viabilizando a comparabilidade entre entidades de diversos países e 
que atuam nos mesmos segmentos. 

Importante destacar que efetivamente não há uma “contabilidade in-
ternacional” propriamente dita, mas tão somente regras, fundamentos e 
princípios que unificam os padrões contábeis com o objetivo de harmoni-
zar as demonstrações contábeis consolidadas, ou seja são “Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro”.

Os IFRS vieram transpor a dificuldade de interpretação diante da 
grande variedade de Princípios Contábeis Geralmente Aceitos (Generally 
Accepted Accounting Principles – GAAP) existentes em diferentes países.

2. O Novo Padrão Contábil Brasileiro

Em cotejo com a evolução das normas internacionais de contabilidade 
(IFRS), parcela da sociedade brasileira representada pelas entidades contá-
beis, contadores, auditores, órgãos reguladores, analistas de mercado de ca-
pitais e usuários de demonstrações contábeis dedicaram parte das últimas 
décadas discutindo a necessidade de modernização da Lei das Sociedades 
por Ações, Lei n. 6.404/1976, visando torná-la responsiva às necessidades 
locais e globais de informação (ERNST; YOUNG; FIPECAFI, 2009, p. 22).

Assim, em 2000, foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto 
de Lei n. 3.741, propondo modificação no Capítulo XV das Lei das So-
ciedades por Ações (Lei n. 6.404/1976), que tratam de assuntos contábeis 
visando modernizar aquela legislação, eliminando as barreiras regulató-
rias existentes e tratando de alinhar as normas brasileiras de contabilidade 
às internacionais (IFRS). Transcorridos sete anos de tramitação naquela 
casa legislativa, Projeto de Lei foi finalmente aprovado ao final de 2007 e 
transformando na Lei n. 11.638, sancionada pelo Presidente da República e 
publicada em 28 de dezembro de 2007 no Diário Oficial da União.
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A Lei n. 11.638/2007 estabelece que as normas contábeis a serem ex-
pedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)2 deverão ser ela-
boradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade 
adotados nos principais mercados de valores mobiliários. No Brasil, o ór-
gão responsável pelos pronunciamentos contábeis é o Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (CPC)3. 

3. Valor Justo – Fair Value

3.1. Histórico

Como lecionam os professores Gelbcke et al. (2018, pp. 445-447), as 
transações comerciais já existiam mesmo antes do surgimento da moeda, 

2 A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi criada em 7 de dezembro de 1976 pela Lei n. 
6.385/1976, com o objetivo de fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de 
valores mobiliários no Brasil. A CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada 
ao Ministério da Economia, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de 
autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo 
e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. 
Disponível em: http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html.

3 O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão 
de objetivos das seguintes entidades: Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca); 
Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec Nacional); B3 
Brasil Bolsa Balcão; Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil (Ibracon); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi); Entidades 
representativas de investidores do mercado de capitais. Em função das necessidades de convergência 
internacional das normas contábeis (redução de custo de elaboração de relatórios contábeis, redução 
de riscos e custo nas análises e decisões, redução de custo de capital); centralização na emissão de 
normas dessa natureza (no Brasil, diversas entidades o fazem); representação e processos democráticos 
na produção dessas informações (produtores da informação contábil, auditor, usuário, intermediário, 
academia, governo). O CPC foi criado pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) 
n. 1.055/05, e tem como objetivo o estudo, o preparo e a emissão de documentos técnicos sobre 
procedimentos de Contabilidade e a divulgação de informações dessa natureza, para permitir a 
emissão de normas pela entidade reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu 
processo de produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 
internacionais. O CPC é totalmente autônomo das entidades representadas, deliberando por 2/3 de 
seus membros. Além dos 14 membros atuais, serão sempre convidados a participar representantes dos 
seguintes órgãos: Banco Central do Brasil (BACEN); Comissão de Valores Mobiliários (CVM); Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (SRFB); Superintendência de Seguros Privados (SUSEP); Federação Brasileira 
de Bancos (FEBRABAN); Confederação Nacional da Indústria (CNI); e Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (PREVIC). Outras entidades ou especialistas poderão ser convidados e 
poderão ser formadas Comissões e Grupos de Trabalho para temas específicos. Disponível em: http://
www.cpc.org.br/CPC/CPC/Conheca-CPC.
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de forma que, já naquela época, as pessoas se deparavam com a questão de 
qual seria o valor de determinada coisa para fins de troca (escambo). Isso 
revela quão antiga é a atividade de avaliação, de mensuração, fazendo-se 
necessária ao longo do tempo sempre que, entre outros, um comprador 
interessado se pergunta quanto vale determinado ativo (ou negócio), sendo 
essa informação vital para sua decisão. 

A avaliação de um negócio, por exemplo, requer a aplicação de mo-
delos de avaliação e da captura de informações do mercado e dos partici-
pantes do mercado. Adicionalmente, diversos aspectos são considerados 
na avaliação, tais como: histórico de desempenho, expectativas futuras, 
projeções de desempenho, identificação de ativos tangíveis e intangíveis, 
risco percebido, sinergias, especificidades do setor, comparabilidade entre 
negócios, taxas de mercado (de juros, de câmbio, etc.), entre outros. 

Assim, embora a figura do valor justo seja antiga4, somente a partir do 
final do século XX e início do terceiro milênio esse instituto passou a ser 
adotado pelas normas contábeis. Em 1991, o órgão emissor das regras con-
tábeis norte-americanas, o Financial Accounting Standards Board (FASB), 
emitiu a norma SFAS 107 (Statements of Financial Accounting Standards), 
exigindo que todas as entidades divulgassem o valor justo aplicado, ativos 
e passivos reconhecidos e não reconhecidos nas demonstrações contábeis, 
para os quais é praticável estimar o valor justo. 

4 Alguns termos de uso comum na contabilidade atual possuem uma origem muito antiga. É o caso 
do valor justo, que já era usado no princípio do século XX e fazia parte da regulação contábil na 
década de setenta. Sobre o valor justo, sua discussão na literatura nacional também é bastante 
antiga. Na década de 1950, Océlio de Medeiros escreveu o artigo “Avaliação de Empresas de 
Serviço Público para fins Tarifários”, em que discute a utilização do “justo valor” e da base 
tarifária nos serviços de utilidade pública. Medeiros descreve o caso Smyth v. Ames, de 1898, 
no qual o estado de Nebraska adotou uma posição sobre as tarifas das empresas ferroviárias, 
mas a Suprema Corte apresentou seu voto afirmando: “A base para todos os cálculos como para 
a razoabilidade das tarifas a serem estabelecidas por uma corporação que mantém uma linha 
ferroviária sob a sanção legislativa deve ser o justo valor ( fair value) da propriedade que está 
sendo utilizada pela companhia para a conveniência do público” (MEDEIROS, 1957, p. 53). A 
Corte dos Estados Unidos não determinou como calcular o valor justo, mas afirmou que deveria 
considerar o custo original da construção, o valor gasto em melhoramentos permanentes, o valor 
de mercado dos títulos e ações, o custo atual em comparação com o custo original de construção, 
a capacidade provável de renda da propriedade e a soma exigida para atender as operações. Ou 
seja, a decisão trouxe mais discussões sobre o assunto. E, posteriormente, o próprio judiciário 
mudou a sua decisão, acrescentando a depreciação ou excluindo o goodwill. Disponível em: 
https://www.contabilidade-financeira.com/2013/11/historia-da-contabilidade-valor-justo.html.
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Posteriormente, o Conselho Internacional de Normas Contábeis 
(IASB) emitiu em 2011 a norma internacional IFRS 13 que consolidou a 
orientação do valor justo através dos vários padrões em um único padrão, 
clarificou a definição de valor justo e forneceu requisitos adicionais de di-
vulgação. Não determinou quando o valor justo pode ou deve ser usado, 
pois aborda apenas como mensurar o valor justo.

No Brasil, a partir de 1995, a CVM fez tímidas incursões no campo 
relativo à divulgação do valor de mercado, que é um tipo específico de 
valor justo. Isso ocorreu com a edição da Instrução CVM n. 235/95, que 
passou a exigir que as empresas de capital aberto que tivessem instrumen-
tos financeiros5 divulgassem em nota explicativa o valor de mercado desses 
instrumentos, mas pouco conseguiu evoluir, já que a Lei das S.A. exigia a 
aplicação da regra do custo ou mercado – dos dois o menor, no caso dos 
ativos para esses instrumentos financeiros (GELBCKE et al., 2018, p. 450).

Apenas com a Lei n. 11.941/2009, que trouxe modificações nos artigos 
182 e 183 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), houve possibi-
lidade de mudanças no cenário brasileiro quanto a aplicação do valor justo.

E principalmente a partir da emissão, em 2012, do Pronunciamento 
Técnico 46 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 46), com cor-

5 Nos termos do Pronunciamento Técnico 39 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 39), 
instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade 
e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. Ativo financeiro é 
qualquer ativo que seja: (a) caixa; (b) instrumento patrimonial de outra entidade; (c) direito 
contratual: (i) de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade; ou (ii) de troca de 
ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade sob condições potencialmente 
favoráveis para a entidade; (d) um contrato que seja ou possa vir a ser liquidado por instrumentos 
patrimoniais da própria entidade, e que: (i) não é um derivativo no qual a entidade é ou pode 
ser obrigada a receber um número variável de instrumentos patrimoniais da própria entidade; 
ou (ii) um derivativo que será ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela troca de um 
montante fixo de caixa ou outro ativo financeiro, por número fixo de instrumentos patrimoniais 
da própria entidade. Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: (a) uma obrigação contratual 
de: (i) entregar caixa ou outro ativo financeiro a uma entidade; ou (ii) trocar ativos financeiros 
ou passivos financeiros com outra entidade sob condições que são potencialmente desfavoráveis 
para a entidade; ou (b) contrato que será ou poderá ser liquidado por instrumentos patrimoniais 
da própria entidade, e seja: (i) um não derivativo no qual a entidade é ou pode ser obrigada a 
entregar um número variável de instrumentos patrimoniais da entidade; ou (ii) um derivativo 
que será ou poderá ser liquidado de outra forma que não pela troca de um montante fixo em 
caixa, ou outro ativo financeiro, por um número fixo de instrumentos patrimoniais da própria 
entidade. Instrumento patrimonial é qualquer contrato que evidencie uma participação nos 
ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos.
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relação à norma internacional de contabilidade IFRS 13, aprovado e tor-
nando de uso obrigatório pela Comissão de Valores Mobiliários (Instrução 
CVM n. 699/2012) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC – Nor-
ma Brasileira de Contabilidade NBC TG 46 (R1) o valor justo. 

3.2. Objetivo e definição de valor justo

Nos termos do item 2 do CPC 46, o valor justo é uma mensuração ba-
seada em mercado e não uma mensuração específica da entidade, sendo que, 
para alguns ativos e passivos, pode haver informações de mercado ou tran-
sações de mercado observáveis disponíveis e para outros pode não haver. 

O objetivo da mensuração do valor justo em ambos os casos é o mes-
mo: estimar o preço pelo qual uma transação, não forçada para vender o 
ativo ou para transferir o passivo, ocorreria entre participantes do merca-
do na data de mensuração sob condições correntes de mercado, ou seja, 
um preço de saída na data de mensuração do ponto de vista de participante 
do mercado que detenha o ativo ou o passivo. 

O CPC 46, em seu item 9, define valor justo como o preço que seria 
recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um 
passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado da 
data de mensuração.

De acordo com o item 11 do CPC 46, a mensuração do valor justo 
destina-se a um ativo ou passivo em particular. Portanto, ao mensurar o 
valor justo, a entidade deve levar e consideração as características do ativo 
ou passivo se os participantes do mercado, ao precificar o ativo ou o passi-
vo na data de mensuração, levarem essas características em consideração. 
Essas características incluem, por exemplo: (a) a condição e a localização 
do ativo; e (b) restrições, se houver, para a venda ou o uso do ativo. O efeito 
sobre a mensuração resultante de uma característica específica pode dife-
rir dependendo de como essa característica é levada em consideração pelos 
participantes do mercado (CPC 46, item 12). 

Conforme Oliveira (2017, p. 98), não se trata de um conceito novo, 
mas de uma nova denominação contábil, que se refere a um aprimora-
mento da representação contábil de valores de saída (i.e., valor realizável 
líquido, valor de mercado e custo de reposição). 
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O custo histórico era a principal expressão contábil de valores de saí-
da, muito embora não fosse adequado para capturar o valor econômico do 
ativo. O valor econômico, no caso de ativos para venda em mercado exter-
no, era apenas capturado no momento de sua liquidação, só então afetando 
a medida de desempenho das empresas. 

A proposta do valor justo é capturar expectativas de geração de caixa 
e dar expressão contábil a valores de saída.

3.3. Aplicação do valor justo e exemplos

O Código Civil no Livro do Direito de Empresa preceitua em seu 
artigo 1.179: 

O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um 
sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escri-
turação uniforme de seus livros, em correspondência com a docu-
mentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimo-
nial e o de resultado econômico. 

Como essa escrituração deverá seguir as normativas jus-contábil bra-
sileira, a exemplo das resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Conta-
bilidade, pode-se afirmar que todas as empresas estão sujeitas à aplicação do 
instituto do valor justo para mensuração de determinados ativos e passivos.

A mensuração do valor justo presume o maior e melhor uso do ativo 
pelos participantes do mercado, considerando o uso do ativo que seja fisi-
camente possível, legalmente permitido e financeiramente viável na data 
da mensuração (ERNST; YOUNG; FIPECAFI, 2009 p. 250). 

Com base nos exemplos ilustrativos do Pronunciamento Técnico 
CPC 46, pode-se listar as seguintes espécies de ativos sujeitos a avaliação 
a valor justo:

1. Títulos patrimoniais para negociação.

2. Títulos de dívida.

3. Investimentos de fundo de cobertura.

4. Derivativos.
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5. Propriedades para investimento6.

6. Ativos biológicos7.

7. Outros ativos financeiros.

A mensuração do valor justo presume que o passivo é transferido 
para um participante de mercado na data da mensuração e que o risco de 
“não desempenho” relacionado ao passivo seja o mesmo antes e depois da 
transferência (ERNST; YOUNG; FIPECAFI, 2009, p. 250). 

De acordo com os exemplos ilustrativos do Pronunciamento Técnico 
CPC 46, pode-se listar as seguintes espécies de passivos sujeitos a avaliação 
a valor justo: 

1. Títulos bancários estruturados.

2. Passivo por desativação.

3. Obrigação de dívida: preço cotado ou valor presente.

4. Derivativos. 

5. Outros passivos financeiros.

6 De acordo com item 8 do Pronunciamento Técnico 28 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC 28), são exemplos propriedades para investimento: (a) terrenos mantidos para valorização 
de capital a longo prazo e não para venda a curto prazo no curso ordinário dos negócios; (b) 
terrenos mantidos para futuro uso correntemente indeterminado (se a entidade não tiver 
determinado que usará o terreno como propriedade ocupada pelo proprietário ou para venda 
a curto prazo no curso ordinário do negócio, o terreno é considerado como mantido para 
valorização do capital); (c) edifício que seja propriedade da entidade (ou mantido pela entidade em 
arrendamento financeiro) e que seja arrendado sob um ou mais arrendamentos operacionais; (d) 
edifício que esteja desocupado, mas mantido para ser arrendado sob um ou mais arrendamentos 
operacionais; (e) propriedade que esteja sendo construída ou desenvolvida para futura utilização 
como propriedade para investimento.

7 Nos termos do Sumário do Pronunciamento Técnico 29 do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC 29), ativo biológico refere-se a um animal ou a uma planta, vivos, que produz 
produto agrícola. Assim, por exemplo, o gado para produção de leite é ativo biológico que produz 
o produto agrícola “leite”, e está sujeito a nascimento, crescimento, produção, degeneração, 
procriação; se os bezerros machos que nascem são destinados à venda, eles são considerados 
produto agrícola, e se as fêmeas se destinam à futura produção de leite são consideradas ativos 
biológicos. Noutros exemplos, o pé de café é o ativo biológico que produz o produto agrícola 
“café”; o eucalipto é o ativo biológico que produz o produto agrícola “madeira”, a ser utilizada 
como matéria-prima para a obtenção da celulose, etc.
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3.4. Técnicas de avaliação do valor justo

A entidade deve utilizar técnicas de avaliação que sejam apropriadas 
às circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para 
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis relevan-
tes e minimizando o uso de dados não observáveis (Pronunciamento Téc-
nico CPC 46, item 61). 

O objetivo de utilizar uma técnica de avaliação é estimar o preço pelo 
qual uma transação não forçada para a venda do ativo ou para a trans-
ferência do passivo ocorreria entre participantes do mercado na data de 
mensuração nas condições atuais de mercado. 

Há três técnicas de avaliação amplamente utilizadas: Abordagem de 
mercado; Abordagem de custo; Abordagem de receita.

1. Abordagem de mercado: Utiliza preços e outras informações re-
levantes geradas por transações de mercado envolvendo ativos, 
passivos ou grupo de ativos e passivos — como, por exemplo, 
um negócio idêntico ou comparável, ou seja, similar (Pronuncia-
mento Técnico CPC 46, item B5).

2. Abordagem de custo: Reflete o valor que seria necessário atual-
mente para substituir a capacidade de serviço de ativo, normal-
mente referido como custo de substituição/reposição atual (Pro-
nunciamento Técnico CPC 46, item B8).

3. Abordagem de receita converte valores futuros. Por exemplo, flu-
xos de caixa ou receitas e despesas em um valor único atual, ou 
seja, descontado. 

Essas técnicas de avaliação incluem, por exemplo: técnicas de valor 
presente; modelos de precificação de opções, como a fórmula de Black-
-Scholes-Merton ou modelo binomial, ou seja, modelo de árvore, que 
incorporem técnicas de valor presente e reflitam tanto o valor temporal 
quanto o valor intrínseco da opção; e o método de ganhos excedentes em 
múltiplos períodos, que é utilizado para mensurar o valor justo de alguns 
ativos intangíveis (Pronunciamento Técnico CPC 46, itens B10 e B11). 



43

Avaliação Contábil a Valor Justo e Reflexos Tributários

3.5. Hierarquia do valor justo

Para aumentar a consistência e a comparabilidade nas mensurações 
do valor justo e nas divulgações correspondentes, o Pronunciamento Téc-
nico CPC 46 (item 72) estabelece uma hierarquia de valor justo que classi-
fica em três níveis as informações (inputs) aplicadas nas técnicas de avalia-
ção utilizadas na mensuração do valor justo. A hierarquia de valor justo dá 
a mais alta prioridade a preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos ou passivos idênticos (informações de Nível 1) e a mais baixa 
prioridade a dados não observáveis (informações de Nível 3).

3.6. Efeitos decorrentes do valor justo

Como destaca Oliveira (2017, p. 103), pelo método de mensuração do 
valor justo, as empresas registram ganhos quando o valor justo de seus ati-
vos aumenta ou de seus passivos diminui, e perdas quando ocorre o inver-
so. A utilização do valor justo afeta diretamente o patrimônio da empresa e 
pode, ainda, aumentar ou reduzir o seu lucro líquido no final do exercício.

4. Valor Justo e seus Aspectos Tributários

4.1. Noções preliminares

4.1.1. Conceito de renda

O Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/1966) destaca em seu ar-
tigo 43 inciso I que o conceito de renda compreende o produto do capital 
(remuneração de investimentos), do trabalho (salários e vencimentos) ou 
da combinação de ambos (dividendos e lucros).

O conceito de renda divide a doutrina em dois grupos: o que concei-
tua renda como um fluxo de satisfações, serviços ou riquezas, e outro que 
a conceitua como acréscimo de riqueza ou poder econômico (BULHÕES 
PEDREIRA, 1971, p. 169).

As correntes que conceituam renda como fluxo têm origem na noção 
de utilidade econômica. Consideram-na um fluxo de riqueza durante de-
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terminado intervalo de tempo, sendo seu valor determinado pelo que pode 
proporcionar, como utilização de serviços, aquisição e consumo de bens. Já 
as correntes que conceituam renda como acréscimo são influenciadas pela 
Contabilidade, em sua forma de determinação do lucro; para essa corren-
te, renda é relacionada ao poder econômico em um determinado período 
(OLIVEIRA, 2017, p. 44).

Segundo Bifano (2008, p. 121), a norma tributária grava a renda, obser-
vando as seguintes premissas: (i) existência de fonte permanente geradora 
de renda; (ii) fluência de período de tempo para ocorrência e mensuração 
de renda; (iii) caráter periódico ou regular das utilidades e (iv) aplicação da 
atividade do titular na gestão da fonte.

Assim, podemos observar que o conceito de renda está relacionado à 
obtenção de riqueza nova, ou seja, acréscimo patrimonial8 jurídico, como o 
lucro, cuja aferição no âmbito das empresas está intrinsecamente atinente 
às normas contábeis e, consequentemente, aos possíveis efeitos da avalia-
ção a valor justo, como será destacado adiante.

4.1.2. Imposto sobre a renda e apuração

A origem do moderno imposto sobre a renda está vinculada à inicia-
tiva de William Pitt, em 1798, como recurso de financiamento das guerras 
da Inglaterra contra Bonaparte9. Era, então, um imposto rudimentar e de 
caráter predominantemente indiciário, tendo sido extinto em 1816 quando 
a paz se consolidou (BALEEIRO, 2012, p. 411).

No Brasil, o imposto sobre a renda, devido tanto por pessoas físicas 
quanto jurídicas, foi formalmente instituído em 1922, sob a competência 
exclusiva do governo federal. Desde então, o imposto de renda gradual-

8 Acréscimo patrimonial é uma expressão contábil-fiscal relacionada à variação de ativos (bens 
e haveres) e passivos (obrigações). O valor do patrimônio é o valor da diferença entre ativos e 
passivos em um determinado momento. Dessa forma, trata-se da diferença entre o valor do 
patrimônio em um determinado momento no tempo, subtraído do valor do patrimônio em um 
momento anterior.

9 Segundo Hobsbawn (2008, p. 139), após cinco anos financiando a guerra essencialmente através 
de empréstimos, o governo britânico foi forçado a dar um passo espantoso e sem precedentes: 
pagar o esforço bélico com a tributação direta, introduzindo um imposto de renda com esse 
propósito (1799-1816).



45

Avaliação Contábil a Valor Justo e Reflexos Tributários

mente passou a ter sua importância aumentada no sistema tributário bra-
sileiro, acompanhando a evolução econômica do país e a geração de renda 
interna, bem como exigindo da Administração Tributária10 maior controle 
e sofisticação para arrecadar imposto tão mais complexo (BIDERMAN; 
ARVATE, 2004, p. 214). 

Posteriormente, a Constituição Federal de 1988, ao deliberar sobre a 
ordem social principalmente quanto à seguridade social, criou uma ampla 
e diversificada sistemática de financiamento por meio de contribuições so-
ciais, prevendo que, além da folha de salários, as empresas também contri-
buíssem sobre outras bases, como o lucro. Essa nova fonte de financiamen-
to das políticas públicas veio a ser conhecida como Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido11 (CSLL).

Atualmente, tanto o imposto de renda quanto a contribuição social 
sobre o lucro das pessoas jurídicas, objeto do presente estudo, são apura-
dos com base nos seguintes métodos:

1. Lucro real: método tradicional de apuração do IRPJ e CSLL, 
que consiste no resultado contábil líquido apurado no período 
(anual, com estimativas mensais ou trimestral), que coincide 
com o ano civil, mas obrigatoriamente ajustados por adições e 
exclusões prescritas na legislação tributária (e.g. Regulamento do 
Imposto de Renda – RIR).

2. Lucro presumido: método simplificado que consiste em aplicar 
um percentual legal de acordo com a atividade econômica sobre 
o valor da receita bruta, obtendo como resultado um montante 
que se presume ser o lucro tributável, ou seja, os tributos são apu-

10 Administração Tributária: Competência – Exercício de titularidade das pessoas de direito público 
relativa à fiscalização, cobranças e arrecadação dos tributos em face dos sujeitos passivos e a todas 
as pessoas que com eles mantenham vinculação. Constitui-se poder-dever cometidos às Fazendas 
Públicas, prestigiando os princípios da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, 
e da indisponibilidade do crédito tributário (MELLO, 2012, p. 27).

11 A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido deve ser entendida, em termos econômicos, como 
um tributo semelhante ao IRPJ, pois eles incidem sobre a mesma base, o lucro da empresa, 
apenas com algumas pequenas diferenças em sua apuração. No entanto, no Brasil, o fato de ser 
intitulada “contribuição” faz a destinação da sua receita ser vinculada à seguridade social. Essa 
diferença legal é o que justifica a existência simultânea do IRPJ e da CSLL em um mesmo sistema 
tributário (BIDERMAN; ARVATE, 2004, p. 218).
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rados de acordo com um lucro médio esperado para o setor de 
atividade e não em decorrência do resultado contábil da empresa. 

3. Lucro arbitrado: método aplicado tão somente em casos nos 
quais os contribuintes não são capazes de apresentar às autori-
dades fiscais escrituração contábil com rigor que demonstre a 
situação real da empresa.

4.1.3. Disponibilidade da renda como fato gerador

A definição legal do fato gerador do imposto de renda consta do ar-
tigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe: “O im-
posto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica 
ou jurídica [...]”.

É preciso notar desde logo que o código não colocou as duas pala-
vras — “econômica” e “jurídica” — como termos sinônimos e substituíveis 
um pelo outro, nem os mencionou como complementares, até porque não 
aludiu à disponibilidade econômica e jurídica, mas, sim a disponibilidade 
econômica e jurídica, isto é, como disponibilidades alternativas, de ma-
neira a que uma ou outra possa gerar a incidência do imposto de renda. 
Por conseguinte, já que ambas as disponibilidades agregam uma dispo-
nibilidade nova ao patrimônio, o elemento efetivamente distintivo entre a 
disponibilidade jurídica e disponibilidade econômica é unicamente a cir-
cunstância do fato causador do aumento patrimonial ser ou não ser regido 
pelo direito (MARIZ DE OLIVEIRA, 2008 p. 296, 301). 

Assim, o acréscimo patrimonial através da disponibilidade econômica 
ou jurídica da renda constitui fato gerador do imposto de renda, restando 
saber se a avaliação contábil a valor justo corresponde a essa disponibilidade.

4.1.4. Contabilidade societária e contabilidade fiscal

A contabilidade societária (comercial ou financeira) envolve a elabo-
ração de relatórios econômico-financeiros para fins de gestão, controle e 
tomada de decisão dos administradores, acionistas, clientes, credores, for-
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necedores e investidores, além de outros que possuem interesses nas ativi-
dades e performances das empresas, os stakeholders. 

A contabilidade fiscal (ou tributária), que corresponde a regras para 
determinação do lucro tributável, segundo Miyauti Jesus (2015, p. 19), ba-
seia-se mais no processo político, sendo que o legislador pode promulgar 
regras fiscais para aumentar a receita, encorajar ou desencorajar determi-
nado setor e tentar estimular a economia.

As contabilidades societárias e tributária no Brasil possuem mutua-
mente estreita relação, pois o lucro apurado pela contabilidade societária é 
a premissa para a apuração do lucro tributável, base de cálculo dos tributos 
sobre a renda (IRPJ e CSLL). 

A partir do resultado comercial das empresas (lucro líquido), são efe-
tuados os ajustes determinados pela legislação tributária, que consistem 
em despesas consideradas não dedutíveis (adições), receitas não tributáveis 
(exclusões), bem como o abatimento (compensação) de prejuízos fiscais 
apurado em período anteriores, resultando, dessa forma, no lucro fiscal 
para fins dos tributos sobre a renda. O controle desses ajustes é realizado 
através da escrituração do Livro de Apuração do Lucros Real (LALUR)12. 

4.1.5. Tributos diferidos13

Como mencionado anteriormente, o lucro real (fiscal) tende a ser 
distinto do lucro comercial (societário) e essas diferenças são apontadas 
como adições, exclusões ou compensação de prejuízo fiscal na apuração 
do lucro tributável. Nesse sentido, essas diferenças devem ser conciliadas 

12 As pessoas jurídicas ficam dispensadas, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 
2014, da escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) em meio físico e da entrega 
da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), tendo em vista a 
instituição da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) pela Instrução Normativa RFB n. 1.422/2013.

13 No Brasil, a norma contábil que inicialmente tratou dos aspectos contábeis dos tributos 
diferidos foi a NPC no 25/1998, do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). 
Posteriormente, a CVM, por meio da Deliberação n. 273/1998, aprovou o pronunciamento do 
Ibracon sobre a contabilização de imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Em 15 
de setembro de 2009, foi emitido o Pronunciamento Técnico 32 do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis – CPC 32, que, atualmente, é a norma que trata dos aspectos contábeis dos tributos 
sobre o lucro no Brasil (SANTOS; SCHMIDT, 2019, p. 2).
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no encerramento do resultado societário do exercício afetando o lucro 
líquido a ser distribuído.

Como destaca Fernandes (2017, p. 136), essa conciliação, na prática, 
demonstra o efeito dos ajustes informados na apuração do lucro real, de 
maneira a refleti-los na apuração dos tributos sobre o lucro. Dessa forma, 
pretende-se calcular a carga tributária efetiva sobre o lucro da empresa, 
isto é, a alíquota real aplicada sobre o lucro comercial. 

O respeito ao regime de competência na determinação da carga tri-
butária da pessoa jurídica concernente aos tributos sobre o lucro requer a 
identificação dos ajustes permanentes e dos ajustes temporários, porque o 
tratamento será diferente em razão da natureza do ajuste (FERNANDES, 
2017, p. 136). 

Os permanentes estão ligados a gastos pessoais e liberalidades, no 
caso das despesas, e da concessão de incentivos fiscais, no caso das re-
ceitas, e, especialmente, com relação a rendimentos isentos dos tributos 
sobre o lucro. Enquanto os temporários estão relacionados à realização em 
termos de mensuração, isto é, há o reconhecimento da operação, ou da 
transação, mas a sua avaliação não terá passado pelo crivo do mercado, 
pois o valor mensurado ainda não se realizou (FERNANDES, 2017, p. 136).

Como resultado da conciliação entre as escriturações comercial e fis-
cal, quanto às diferenças temporárias, serão apurados tributos diferidos 
que terão as seguintes naturezas:

1. Ativo fiscal diferido (direito): aplicação das alíquotas de IRPJ e 
CSLL sobre as despesas não dedutíveis para fins de lucro real (fis-
cal), bem como em relação ao prejuízo fiscal à medida que for 
provável que no futuro essas despesas tornem-se dedutíveis (rea-
lizadas) ou que haja lucro tributável suficiente para compensar os 
prejuízos fiscais. 

2. Passivo fiscal diferido (obrigação): aplicação das alíquotas de 
IRPJ e CSLL sobre as receitas não tributáveis para fins de lucro 
real (fiscal) à medida que for provável que no futuro essas recei-
tas tornem-se tributadas (realizadas). 

Diante da temporariedade dos ajustes decorrentes da avaliação contá-
bil a valor justo, tendo em vista que a sua mensuração é estimada, dos seus 
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efeitos, caberá apuração de tributos diferidos que poderão corresponder a 
um ativo fiscal quando a avaliação contábil a valor justo resultar em perdas 
(custos/despesas) e/ou em um passivo fiscal quando essa avaliação resultar 
em ganhos (receitas). 

Em todas essas situações, embora os reconhecimentos dos tributos di-
feridos tenham um aspecto mais contábil-econômico do que efetivamente 
tributário, o seu entendimento mostra-se relevante quando da realização e 
efetiva tributação dos efeitos da avaliação a valor justo e, consequentemen-
te, dos tributos diferidos em relação ao lucro societário a ser distribuído.

4.2. Tributação do valor justo

4.2.1. Neutralidade fiscal e diferimento dos  
efeitos tributários

A Lei n. 11.638/2007 permitiu a adoção das normas internacionais 
de contabilidade pelo direito contábil brasileiro e inseriu o parágrafo 7o no 
artigo 177 da Lei n. 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), que deter-
minava que os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para har-
monização de normas contábeis e as demonstrações e apurações com eles 
elaboradas não podiam ser base de incidência de impostos e contribuições, 
nem ter quaisquer outros efeitos tributários. 

Assim, surgia a gênese da neutralidade fiscal, ou seja, a aplicação das no-
vas regras contábeis brasileiras baseadas nas internacionais, as quais incluem a 
avaliação a valor justo, não deveria sofrer quaisquer efeitos tributários.

Em 3 de dezembro de 2008 foi editada a Medida Provisória n. 449, 
transformada na Lei n. 11.941/2009, que instituiu o Regime Tributário de 
Transição (RTT), estabelecendo que, para efeitos fiscais, as novas normas 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 não surtiram quaisquer 
efeitos tributários, sendo opcional para os exercícios fiscais de 2008 e 2009, 
obrigatório a partir do ano calendário de 2010. 

Como destaca Fernandes (2017, p. 28), o RTT completou e levou ao 
limite a neutralidade tributária: os lançamentos contábeis efetuados com 
base nos IFRS deveriam simplesmente ser estornados na sua integralidade. 
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Para efeito de apuração dos tributos federais, particularmente sobre 
a receita (Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS e Con-
tribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS) e sobre o 
lucro (IRPJ e CSLL), deveria ser observado o direito contábil vigente em 31 
de dezembro de 2007, ou seja, antes das alterações promovidas pela Lei n. 
11.638/2007. Dessa forma, por um lado a adoção dos IFRS não poderia “ser 
base de incidência de impostos e contribuições” e, por outro, tampouco 
poderia proporcionar redução dessa incidência.

A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, IN RFB n. 
949/2009,14 regulamentou o Regime Tributário de Transição (RTT), que 
aprimorou a aplicação da neutralidade tributária, instituindo o Controle 
Fiscal Contábil de Transição (FCont), que era definido como “uma escritu-
ração das contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas”. As-
sim, o que se teve foi a regulamentação de outra contabilidade, destinada 
exclusivamente à apuração dos tributos. 

Conquanto se manteve as formas de determinação dos tributos so-
bre a receita e o lucro, especialmente no que diz respeito às respectivas 
bases de cálculo, os registros contábeis que lhe davam suporte seriam, 
em grande medida diferente da escrituração para fins comerciais, crian-
do uma dupla contabilidade: uma para efeito societários, com base nas 
normais contábeis internacionais – IFRS, e outra para efeitos tributários 
(FERNANDES, 2017, p. 29).

A obrigatoriedade de preparação e apresentação dessa contabilidade 
fiscal, através do Controle Fiscal Contábil de Transição (FCont), permane-
ceu em atividade até a entrada em vigor da Lei n. 12.973 de 13 de maio de 
2014, resultante da conversão da Medida Provisória n. 627/13, que revogou 
o Regime Tributário de Transição (RTT), normatizou fiscalmente as novas 
normas contábeis até então emitidas e garantiu a continuidade da neutra-
lidade fiscal, ou seja, de que nenhuma nova regra contábil tivesse qualquer 
efeito tributário sem que uma nova lei assim determinasse.

Um dos pontos principais da Lei n. 12.973/2014 é a autorização para 
o diferimento da tributação dos ganhos decorrentes da avaliação a valor 

14 A Instrução Normativa RFB n. 949/2009 foi posteriormente alterada pelas instruções normativas: 
IN RFB n. 1.139/2011, IN RFB n. 1.397/2013 e IN RFB n. 1.492/2014.
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justo para o momento em que ocorrer a realização15 do ativo ou o passivo 
liquidado ou baixado, desde que os valores sejam evidenciados contabil-
mente em subconta relacionada ao ativo ou passivo.

4.2.2. Aspectos tributários da avaliação a valor justo

A Lei n. 12.973/2014 colaborou com uma série de regras com o pro-
pósito de adequar a tributação do lucro ao novo padrão contábil brasi-
leiro, baseando-se nas normas internacionais de contabilidade. Segundo 
Tersi (2016, p. 193), “o novo sistema restabeleceu a conexão normativa16 e a 
conexão concreta17 entre ambas”, um ponto de equilíbrio entre legislação 
tributária e escrituração mercantil. 

A diferença essencial entre as normas estabelecidas pela Lei n. 
12.973/2014 e pelo Decreto-Lei n. 1.598/197718, responsável por estabele-
cer as normas de ajuste à escrituração mercantil para determinação das 
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, é que, enquanto a redação original do 
Decreto-Lei n. 1.598/1977 fazia adições, exclusões e compensações a partir 
do lucro líquido contábil, a Lei n. 12.973/2014 exige a classificação de de-
terminadas informações em subcontas da escrituração mercantil de forma 
a manter controle maior sobre os saldos que comporão a apuração da base 
de cálculo de exercícios posteriores (OLIVEIRA, 2017, p. 183).

15 Conforme dicionário de termos de contabilidade: “Realização”. (1) Quando um bem se transforma 
em dinheiro, por exemplo, quando é feita uma venda, o bem é entregue a terceiros e é efetuado o 
seu pagamento, transformando em dinheiro para a empresa. (2) Quando a ocorrência do benefício 
esperado é identificada, por exemplo, depreciação (IUDÍCIBUS; MARION; PEREIRA, 1999, p. 283) 

16 Conexão normativa: “a aceitação da norma contábil para qualificar, quantificar e imputar 
temporalmente o fato econômico à base de cálculo” (TESI, 2016, p. 201).

17 Conexão concreta: “vinculação do mesmo procedimento para fins contábeis e tributários. Essas 
conexões simplificam a determinação da base de cálculo, e os ajustes fiscais conformam o fato 
econômico às necessidades da tributação” (TESI, 2016, p. 201).

18 O Decreto-Lei n. 1.598/1977, dentre outras alterações na legislação do imposto sobre a renda, 
instituiu em seu artigo 8o a obrigatoriedade de escrituração do Livro de Apuração do Lucro Real 
(LALUR), em virtude da regra estabelecida no artigo 177 da Lei n. 6.404/1976: “A escrituração da 
companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação 
comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar 
métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo 
o regime de competência”.
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 Ganhos com ajuste a valor justo
Conforme o artigo 13 da Lei n. 12.973/2014, o ganho decorrente de 

avaliação de ativos e passivos com base no valor justo não será computado 
na determinação do lucro tributável (real) para fins de IRPJ e CSLL, des-
de que o respectivo aumento no valor do ativo ou a redução no valor do 
passivo sejam evidenciados contabilmente em subconta contábil vinculada 
ao ativo ou passivo. O ganho com ajuste a valor justo será computado na 
determinação do lucro tributável (real) à medida que o ativo for realizado, 
inclusive mediante depreciação19, amortização20, exaustão21, alienação ou 
quando o passivo for liquidado ou baixado, cujo artigo 13 assim preceitua:

Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com 
base no valor justo não será computado na determinação do lucro 
real desde que o respectivo aumento no valor do ativo ou a redução 
no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta 
vinculada ao ativo ou passivo.
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o ca-
put será computado na determinação do lucro real à medida que o 
ativo for realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, 
exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou 
baixado. (BRASIL, 2014)

 Perdas com ajuste a valor justo
Nos termos do artigo 14 da Lei n. 12.973/2014, a perda resultante da 

avaliação de ativos e passivos no valor justo terá o seguinte tratamento: 

Art. 14. A perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo com 
base no valor justo somente poderá ser computada na determina-
ção do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive me-
diante depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou 

19 Depreciação: Perda do valor dos direitos que têm por objeto bens físicos sujeitos a desgastes ou 
perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência (GELBCKE et al., 2018, p. 822).

20 Amortização: Perda do valor do capital aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou 
comercial e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam 
bens de utilização por prazo legal ou contratualmente limitado (GELBCKE et al., 2018, p. 822).

21 Exaustão: Perda do valor, decorrente de sua exploração, de direitos cujo objeto sejam recursos 
minerais ou florestais, ou bens aplicados nessa exploração (GELBCKE et al., 2018, p. 822).
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quando o passivo for liquidado ou baixado, e desde que a respectiva 
redução no valor do ativo ou aumento no valor do passivo seja evi-
denciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo. 
(BRASIL, 2014)

 Diferimento dos efeitos tributários
Quanto aos reflexos decorrentes da avaliação a valor justo, a Lei n. 

12.973/2014, em seus artigos 13 e 14, determina a postergação (diferimen-
to) da incidência dos tributos sobre o lucro para o momento de sua realiza-
ção em termos de mensuração (exequibilidade).

Dessa forma, o valor justo somente terá efeito tributário quando o 
respectivo ativo e passivo for efetivamente realizado. Todavia, o diferi-
mento da tributação está obrigatoriamente condicionado ao controle dos 
efeitos advindos da avaliação a valor justo em subconta contábil na escri-
turação comercial.

O legislador tratou de evitar a tributação de valores ainda não reali-
zados, desde que tal mensuração seja evidenciada por meio de subconta. 
Portanto, cumprida tal obrigação, até que o ativo ou passivo relacionado 
com o valor justo seja realizado, nenhum efeito tributário será suportado 
pela entidade (DONIAK JUNIOR, 2019, p. 288).

O artigo 15 da Lei n. 12.973/2014 determina que a Secretaria da Recei-
ta Federal do Brasil irá disciplinar o controle em subcontas, como previsto 
nos artigos 13 e 14. Nesse sentido, foi publicada em 16 de março de 2017 a 
Instrução Normativa RFB n. 1.700/201722.

Os anexos I (Tabela de Adições ao Lucro Líquido) e II (Tabela de 
Exclusões do Lucro Líquido) da Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017 
elencam os ajustes decorrentes da aplicação da Lei n. 12.973/2014 – dentre 
esses ajustes, os efeitos da avaliação a valor justo – sua aplicação quanto à 
apuração do imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição 
social sobre o lucro líquido (CSLL), o dispositivo da instrução normativa 
o qual consta o ajuste, bem como a adição ou exclusão relacionada. Os 
ajustes resultantes da avaliação a valor justo estão enumerados no Anexo 

22 A Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017 foi posteriormente alterada pelas instruções 
normativas: IN RFB n. 1.881/2019 e IN RFB n. 1.925/2020.
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I (adições) sob os nos A.037 até A.049, bem como no Anexo II (exclusões) 
sob os nos E.025 até E.032.

Conclusão

A relevância do tema está na análise dos efeitos tributários decorren-
tes das novas práticas contábeis brasileiras, baseadas nas normas interna-
cionais de contabilidade, em relação a “avaliação contábil a valor justo”, 
bem como a compreensão do efeito dessas mudanças para fins tributários, 
principalmente em relação aos tributos incidentes sobre o lucro (imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro). 

Notadamente, até a adoção das normas internacionais de contabili-
dade as regras contábeis brasileiras determinavam que a base de avaliação 
para determinação dos lucros das pessoas jurídicas e a preparação de suas 
demonstrações contábeis, era a mensuração a valores históricos, uma visão 
retrospectiva (passada) da Contabilidade. Entretanto, com o advento da 
Lei n. 11.941/2009, essa base de avaliação sofre uma evolução substancial 
a partir da utilização do valor justo como base de avalição, surgindo uma 
nova visão prospectiva (futura) da Contabilidade, com o objetivo de obter 
informações atualizadas nas demonstrações contábeis.

A aplicação do valor justo torna-se efetiva a partir da emissão em 
2012 do Pronunciamento Técnico 46 do Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC 46), com correlação a norma internacional de contabilidade 
IFRS 13, aprovado e tornando de uso obrigatório pela Comissão de Valores 
Mobiliários e pelo Conselho Federal de Contabilidade. 

Como o valor justo possui condição prospectivo, tendo em vista, repre-
sentar o preço que se aguarda obter na realização de um ativo e/ou transfe-
rência de um passivo bem, oferecer a tributação o valor registrado a título 
de valor justo corresponderia confronto ao princípio da realização da renda 
por essa razão, a legislação tributária permite o diferimento da tributação 
dos ganhos bem como a dedutibilidade das perdas decorrentes da avaliação 
a valor justo para o momento em que o ativo for realizado e/ou o passivo 
liquidado ou baixado.

Enquanto que na contabilidade fiscal os ajustes decorrentes da avalia-
ção a valor justo somente serão computados como ganho ou como perda 
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na apuração do lucro real (tributável) na ocasião em que ocorrerem a rea-
lização dos respectivos ativos, tais como alienação, aumento ou redução 
de capital, evidenciando a postergação (diferimento) dos efeitos tributários 
prevista pelo legislador.

Em relação à utilização do método de avaliação contábil a valor justo, 
nota-se nas Soluções de Consulta da Coordenação-Geral de Tributação da 
Receita Federal nos 415 e 17 de 8 de setembro de 2017 e 20 de março de 
2018, respectivamente, que as autoridades fiscais, no caso a Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, com base na Instrução Normativa n. 1.700/2017, 
vem se posicionando quanto aos diferimentos dos ganhos ou perdas decor-
rentes de avaliação a valor justo para fins de tributação, e o seu controle por 
meio de subconta vinculada ao ativo e/ou passivo. 

Constata-se que, embora seja totalmente livre de tributação a ope-
ração de redução de capital e transferência dos bens aos sócios, o fato dos 
bens terem sido avaliados a valor justo e, posteriormente, transferidos aos 
sócios, sujeitou a respectiva valorização à tributação, face a realização do 
ganho com avaliação a valor justo conforme preceitua o § 1o do artigo 13 
da Lei n. 12.973/2014.

Assim, com o propósito de evitar exposição a riscos de questiona-
mentos pelas autoridades fiscais e, principalmente, mitigar eventuais pe-
nalizações, é aconselhável efetuar a seguinte verificação quanto às transa-
ções realizadas ou a realizar pelas entidades:

1. O objeto da transação pretendida possui conteúdo avaliado a 
valor justo?
Propósito: Identificar todos os ativos e/ou passivos avaliados a 
valor justo que serão transacionados (e.g. venda, transferência, 
aumento ou redução de capital, combinação de negócios, outros).

2. O conteúdo avaliado a valor justo encontra-se evidenciado na 
contabilidade através de subcontas que demonstram o valor 
do ajuste decorrente da valorização de ativos e/ou de passivos 
avaliado a valor justo?
Propósito: Após a identificação dos ativos e/ou passivos avaliados 
a valor justo e que serão transacionados, verificar se possuem o 
ajuste decorrente dessa avaliação devidamente identificado em 



56

Wagner Argibe Pio dos Santos

subcontas na escrituração contábil nos termos do artigo 89 da 
Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017.
Conforme a legislação fiscal aplicável, caso não haja a segregação 
do ajuste a valor justo em subconta contábil vinculada ao ativo 
ou passivo avaliado, este deverá ser tributado independente de 
sua realização futura.

3. O resultado da transação poderá causar a realização do seu 
objeto que possui conteúdo avaliado a valor justo?
Propósito: Mensurar se a operação pretendida poderá resultar 
na realização dos seus ativos e/ou passivos avaliados a valor jus-
to. Por exemplo, se a empresa em uma combinação de negócios 
pretende aumentar e/ou mesmo reduzir o capital social com um 
ativo avaliado a valor justo, a transação terá o condão de causar a 
realização desse ativo e, consequentemente, a tributação do cor-
respondente ajuste.

4. O ajuste decorrente da avaliação a valor justo do objeto da 
transação pretendida foi tributado em função de sua realiza-
ção pela transação efetuada?
Propósito: Efetuada a identificação dos ativos e/ou passivos ava-
liados a valor justo em operações pretendidas pelas entidades, 
tais como alienações de ativos, aumentos e/ou reduções de ca-
pital, bem como outras combinações de negócios; verificada a 
identificação contábil do ajuste a valor justo; e mensurado que a 
transação causará a realização dos ativos e/ou passivos avaliados 
a valor justo, resta verificar se o ajuste a valor justo foi considera-
do na apuração dos tributos sobre o lucro, pois, do contrário, há 
o risco de potencial exigência da exação correlata.

O valor justo é um assunto importante a ser explorado, pois conside-
rando que é um mecanismo de mensuração contábil, pode afetar vários ra-
mos do Direito, além do Tributário, tais como o Empresarial, o Societário e 
o Falimentar. Por essa razão, uma análise mais pormenorizada em outras 
linhas do conhecimento jurídico, serão de grande valia para o aperfeiçoa-
mento do instituto no Direito Pátrio. Assim, o exame de outros assuntos 
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correlatos que, dada a sua importância, deverão ser aprofundados, tais 
como: Controle do ajuste a valor justo via subcontas contábeis; a questão 
da disponibilidade para tributação do valor justo; valor justo e distribuição 
de lucro; contribuições sociais relativas ao PIS/PASEP e a COFINS.
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Prefácio ao Artigo 3

Mario Engler Pinto Junior

Assim com os demais artigos que compõem esta coletânea, o texto 
de autoria de Thiago de Oliveira Matos também se inspirou no trabalho 
de conclusão produzido no âmbito do Mestrado Profissional da Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). O 
trabalho, que tive a satisfação de orientar, obteve nota máxima e foi indi-
cado à premiação pela banca examinadora.

O artigo condensa as constatações, reflexões e proposições presentes 
na versão completa do trabalho. O pano de fundo da pesquisa é a interação 
entre órgãos fiscais para melhoria da efetividade da arrecadação tributária, 
e consequente redução do chamado tax gap para equilibrar a distribuição 
da carga tributária total, a partir da experiência vivenciada no Estado de 
São Paulo.

O autor reconhece inicialmente a importância dos programas de 
conformidade tributária por meio da criação de incentivos ou sanções 
premiais aos bons contribuintes. No entanto, lembra que a eliminação do 
hiato tributário depende do bom funcionamento dos instrumentos desti-
nados a combater fraudes fiscais e a punir os maus contribuintes.

O texto também chama a atenção para as fragilidades do modelo tra-
dicional de cobrança fiscal, que está centralizado na localização e apreen-
são de ativos do devedor para satisfação do débito tributário. O autor mos-
tra como o modelo enfrenta dificuldades para resistir a esquemas de desvio 
ou ocultação patrimonial, ao mesmo tempo em que aponta caminhos para 
o seu aprimoramento.

O trabalho de pesquisa realizado pelo autor está enriquecido por sua 
experiência pessoal como Procurador do Estado de São Paulo, que conhe-
ce o problema na prática e é capaz de propor alternativas de solução viá-
veis, dentro da moldura legal vigente.
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Trata-se de um bom exemplo do que se espera da pesquisa jurídica 
aplicada no mestrado profissional. O artigo merece ser lido por todos que 
se interessem pelo assunto sob um enfoque prático, porém, com a devida 
fundamentação jurídica e rigor científico.
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Artigo 3 
Interação entre Órgãos Fiscais na 
Redução do Tax Gap: Regime de 

Trocas e Aproveitamentos, Eficiência 
Tributária e Combate à Ilicitude Fiscal na 

Experiência do Estado de São Paulo1

Thiago Oliveira de Matos

Introdução

 A interação entre os órgãos fazendários que integram a administra-
ção tributária em sentido estrito (Receita Federal e Secretarias de Fazenda, 
estaduais e municipais) e as procuradorias jurídicas dos entes federativos, 
compreendidas pelo conceito de Administração Tributária em sentido am-
plo, nem sempre é estabelecida de modo a viabilizar as práticas mais efi-
cientes de arrecadação e cobrança fiscais. 

Os efeitos dessa falha dialógica repercutem direta e negativamente nos 
índices de arrecadação e cobrança tributárias, dilatando o hiato entre a carga 
tributária nominal e a efetiva (tax gap). Tem-se, ainda, quando ineficiente a 
performance da Administração Tributária, o comprometimento de sua per-
cepção pelos contribuintes, fator indutor de comportamentos. Contribuintes 
que agem nos limites da legalidade fiscal ressentem-se da insegurança jurí-
dica e da desigualdade na incidência das cargas tributárias efetivas, ques-
tionando a legitimidade das ações da Administração Tributária. Devedores 
contumazes e fraudadores fiscais potencializam ganhos e sedimentam prá-
ticas, quase certos de que não serão alcançados por efetiva resposta estatal. 

1 O presente artigo é uma síntese do livro publicado sob o mesmo título pela editora Dialética. 
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No Estado de São Paulo não é diferente, evidenciando-se imperati-
vo o aperfeiçoamento da interação entre Procuradoria-Geral do Estado de 
São Paulo (PGE) e Secretaria da Fazenda e Planejamento (SEFAZ) para a 
reconfiguração do papel da Administração Tributária paulista nas relações 
em que figura, especialmente as que envolvem o enfrentamento da fraude 
fiscal estruturada. 

Potencialização de resultados arrecadatórios, detecção e sanciona-
mento de fraudes tributárias, eficiência na cobrança executiva, contenção 
da inadimplência contumaz, estabilização de políticas fiscais, previsibili-
dade, assertividade e segurança jurídica nas medidas adotadas pela Admi-
nistração Tributária – em uma palavra: eficiência – são metas impossíveis 
de se alcançar sem que o órgão fazendário e seu longa manus jurídico uni-
formizem práticas e se permitam a mútua colaboração. É necessário um 
regime de trocas e aproveitamentos voltado à realização ótima da missão 
institucional de ambos. 

Tomando como exemplo a experiência paulista, intentamos inspirar 
a transformação do ambiente em que atuam e se relacionam os órgãos fis-
cais em sua generalidade, não necessariamente pelo espelhamento de prá-
ticas por outras instituições, mas, sobretudo, pela realocação da temática, 
que precisa ser alçada a novos patamares de importância nos estudos da 
tributação e, em especial, da eficiência dos sistemas tributários. 

1. Tax Gap: Definição e Relevância Conceitual

1.1. Definição

Por tax gap entende-se a diferença entre o que poderia ser arrecadado 
e o que de fato se arrecada em determinado sistema tributário2, ou seja, 

2 Conforme Alm e Soled, tax gap é “[…] the difference between what taxpayers are legally obligated 
to pay in taxes and what they actually pay in taxes” (ALM, J.; SOLED, J. W(h)ither the Tax Gap? 
Washington Law Review, v. 92, n. 2, 2017, p. 2. Disponível em: https://digitalcommons.law.
uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4990&context=wlr. Acesso em: 25 nov. 2019). De acordo com 
a ARC, o tax gap representa “[…] differences between the planned tax take and what actually 
comes in” (ARC. Tax Transparency: Tax Gap. [s. l.]: [s. n.], [s. d]. Disponível em: https://blogs.
mazars.com/letstalktax/files/2014/07/Tax-Transparency-Tax-Gap-discussion-paper.pdf. Acesso 
em: 24 nov. 2019). Por sua vez, como anotam Gemmell e Hasseldine, a IRS conceitua tax gap 
como “[…] the difference between the tax that taxpayers should pay and what they actually pay 
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entre a carga tributária nominal e a efetiva. Noutras palavras, trata-se da 
diferença entre a incidência tributária prevista na legislação e o que foi 
efetivamente declarado e recolhido pelos contribuintes em determinado 
ambiente fiscal, seja ele local, nacional ou internacional.

Parte dos autores reconhece que o aprofundamento dessa conceitua-
ção universalista, com o propósito de obter uma definição mais precisa e, 
sobretudo, funcional do tax gap, exige que sejam consideradas e combina-
das certas variáveis típicas das distintas realidades econômico-sociais em 
que seu estudo esteja inserido3.

Para os estudiosos da Associação de Receitas e Alfândega do Reino 
Unido (ARC)4, a despeito da admissão de um conceito aparentemente sim-
ples, ele é cheio de armadilhas e controvérsias, o que dificultaria atingir 
uma aceitação universal acerca do conteúdo pragmático de sua definição5.

No que concerne a critérios e conteúdos variáveis, passíveis de ser in-
tegrados à definição de tax gap em determinado sistema tributário, pode-
-se apontar a distinção entre o planejamento tributário, cujo resultado é 
a elisão eficaz (tax avoidance), e os meios ilegais empregados para o não 
pagamento de tributos (tax evasion). Para alguns autores, tais questões me-

on a timely basis” (GEMMELL, N.; HASSELDINE, J. The Tax Gap: A Methodological Review. 
The Working Papers in Public Finance, Nova Zelândia, 2012, p. 2. Disponível em: https://
researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/2435/Working%20Paper%2009.
pdf?sequence=1. Acesso em: 25 nov. 2019). Vide também: MURPHY, R. Why Bother with the Tax 
Gap? An Introduction to Modern Taxation Theory. CIYPERC Working Paper Series, 2017/04, 
p. 2. Disponível em: https://www.city.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0007/348856/CITYPERC-
WPS-201704.pdf. Acesso em: 24 nov. 2019; WARREN, N. Estimating Tax Gap Is Everything 
to an Informed Response to the Digital Era. Paper Presented at the 13th International Revenue 
Administration Conference on Tax System Integrity in a Digital Age, Coogee Crowne Plaza, 
Sydney, Austrália, abr. 2018. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=3200838. Acesso em: 3 fev. 2020; IRS – Internal Revenue Service. Federal Tax Compliance 
Research: Tax Gap Estimates for Tax Years 2011–2013. Internal Revenue Service Research, 
Applied Analytics & Statistics, Publication 1415 (Rev. 9-2019), set. 2019, p. 5. Disponível em: 
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p1415.pdf. Acesso em: 3 fev. 2020. 

3 NASCIMENTO, E. M. do. Administração e o gap tributários, p. 7-8. Disponível em: https://www. 
sindifisconacional.org.br/mod_download.php?id=aHR0cDovL3d3dy5zaW5kaWZpc2Nvb 
mdyZXNzb3MvY29uYWYyMDEwL3Rlc2VzL1RfNC1BQURNLUVERVMuZG9jfDA=. Acesso 
em: 25 nov. 2019. 

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 ARC. Tax Transparency: Tax Gap, cit., p. 1.
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recem um tratamento apartado, de modo a não ser a definição de tax gap 
contaminada por incertezas e imprecisões que atrapalhem sua aplicabili-
dade no ambiente tributário estudado6.

Podem-se discutir, ainda, entre outros pontos: (i) se tributos pagos 
em atraso, mas recolhidos em algum momento, devem ser considerados 
no cômputo do tax gap; (ii) se obrigações tributárias, objeto de discussão 
judicial quanto à sua existência e ou extensão, precisam também ser ad-
mitidas em tais estimativas; ou mesmo (iii) se os custos da Administração 
Tributária com ações estatais voltadas à conformidade fiscal dos contri-
buintes necessitam, de algum modo, ser abatidos dos valores recuperados 
em decorrência dessas ações7.

Além daquilo que os estudiosos vislumbram sobre o que é o tax gap, 
há autores, em contrapartida, que apontam para um campo de sua não 
incidência conceitual, ou seja, o que o tax gap não é. Conforme Warren8, 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 
informal9; (iii) não pode ser extinto por completo, sendo tal pretensão ir-
realizável; (iv) não se pauta por um único e melhor método de identifica-
ção, 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 facilmente10.

Para os fins do presente artigo adotaremos como definição de tax gap 
a diferença entre a carga tributária efetiva e a nominal, sem a pretensão de 
tratar de forma ampla e absoluta seu conteúdo conceitual, mas nele reco-
nhecendo ínsitas a inadimplência contumaz e a fraude fiscal estruturada, 
temas que permearão o presente estudo. 

6 BEARE, T. Mind the (Tax) Gap!, 2014, p. 1. Disponível em: https://www.taxjournal.com/articles/
mind-tax-gap-06112014. Acesso em: 25 nov. 2019. Em igual sentido: ARC. Tax Transparency: 
Tax Gap, cit., p. 4. 

7 ARC. Tax Transparency: Tax Gap, cit., p. 3-4.

8 WARREN, N. Estimating Tax Gap is Everything to an Informed Response to the Digital Era, 
cit., p. 10-11.

9 GEMMELL, N.; HASSELDINE, J. The Tax Gap: A Methodological Review, cit., p. 3. 

10 WARREN, Neil. Estimating Tax Gap is Everything to an Informed Response to the Digital 
Era, cit., p. 9-11.
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1.2. Tax gap e o desempenho da Administração 
Tributária: a inadimplência contumaz, a sonegação 
fiscal e o equilíbrio das cargas tributárias

Não obstante a afirmação de Warren acerca da imprestabilidade do 
tax gap para a mensuração da performance da Administração Tributária, é 
preciso ponderar que, mesmo não se tratando de um dado capaz de ofere-
cer respostas absolutas, caso considerado isoladamente, pode o tax gap, em 
certas circunstâncias, dizer muito sobre o desempenho do Fisco. 

Da análise dos números de arrecadação e inadimplência de certo pe-
ríodo, bem como do perfil dos devedores, é possível aferir, por exemplo, a 
representatividade da inadimplência contumaz de tributos para os índices 
de tax gap, mapeando-se, inclusive, os segmentos econômicos mais afeta-
dos e as localidades em que tal prática se mostrou mais acentuada. E isso 
diz respeito, ainda que não de forma isolada, à maior ou menor eficiência 
das ações da Administração Tributária. 

No Estado de São Paulo, entre os anos de 2017 e 2018, depois de 
ações integradas promovidas pela SEFAZ e pela PGE que abarcaram 
certos segmentos de mercado reconhecidos por altos índices de fraude 
e omissão contumaz de tributos, verificou-se um incremento do reco-
lhimento espontâneo de ICMS em cerca de 35%, o que se deu logo após 
as ações da Administração Tributária. Foi possível observar, então, que 
a redução do tax gap relativa aos aludidos setores decorreu do efeito pe-
dagógico da atuação estatal – repercutida nos meios de comunicação –, 
que agregou maior percepção de risco de detecção e sancionamento dos 
ilícitos fiscais (persuasão mediata). Apurou-se, na ocasião, que devedores 
com longo histórico de inadimplência reiterada passaram a recolher o 
ICMS incidente sobre suas operações, se não integralmente, ao menos 
em percentuais mais elevados. Alguns desses devedores, inclusive, afir-
maram, em reuniões realizadas no bojo da nominada “Operação Ina-
dimplentes”, que alteraram seu comportamento tributário por terem 
percebido maior risco de fiscalização e sancionamento. 

Portanto, a conclusão de que a redução do tax gap, nesse caso, decor-
reu preponderantemente da performance da Administração Tributária foi 
reforçada pelo fato de no período em questão não estarem em vigor estí-
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mulos outros ao recolhimento fiscal, como parcelamentos incentivados, 
não se identificando também alterações relevantes no contexto econômico 
e na dinâmica dos segmentos fiscalizados.

Logo, examinando-se, ao menos, cenários específicos e sob certas 
condições, os índices de tax gap podem constituir importantes indicadores 
da eficiência da Administração Tributária.

Tomando-se, por exemplo, a sonegação fiscal, e não se ignorando 
causas paralelas relacionadas a seu estímulo (econômicas, sociais, políticas, 
sistêmicas, etc.), parece intuitiva a afirmação de que os índices de evasão 
respondem, em certa medida, à maior ou menor capacidade de sua de-
tecção e inibição pela Administração Tributária, ou seja, quanto pior sua 
performance na dissuasão dessas condutas, maiores os números e a signi-
ficação da evasão fiscal para o incremento negativo dos índices de tax gap. 

Conforme estudo apresentado pelo SINPROFAZ11 em junho de 2019 
acerca da sonegação fiscal no Brasil no ano de 2018, de todo o valor de 
ICMS previsto para ingresso nos cofres estatais (carga tributária nominal), 
mais de 27% deixaram de ser recolhidos em razão de práticas evasivas. 
Esses números dizem muito sobre a (in)eficiência dos órgãos fiscais na dis-
suasão da sonegação, prática que, vale dizer, tem evoluído em métodos, 
estrutura e grau de lesividade em proporção muito além da capacidade hu-
mana e material das agências responsáveis por sua inibição, especialmente 
quando atuam isoladamente. 

Inevitável concluir, pois, que se a sonegação prospera com altos indi-
cadores, parte, ao menos, de suas causas está atrelada à ainda frágil perfor-
mance da Administração Tributária em seu enfrentamento, o que impacta 
negativamente os índices de tax gap, impossibilitando o reequilíbrio das 
cargas tributárias nominais, que tendem, inclusive, a ser majoradas em 
momentos de crise fiscal. É um círculo pernicioso. 

Em sentido contrário, além de frear o aumento das cargas tributárias 
nominais, a maior eficiência das Administrações Tributárias em sua fun-
ção arrecadatória concorre para reduzi-las e, por conseguinte, para mino-

11 Disponível em: http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos-pdf/quanto-custa-o-brasil-pra-
voce-%20sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2018.
pdf. Acesso em: 18 jul. 2020.
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rar os índices de tax gap, já que decrescida a distância entre a tributação 
efetiva e a nominal12. 

Tax gap e eficiência da Administração Tributária são, pois, duas rea-
lidades relacionadas, às quais se vincula a ideia de justa distribuição dos 
ônus tributários, bem como da igualdade tributária. 

2. Considerações sobre a Inadimplência Fiscal:  
Co-Cooperative Compliance e Law Enforcement, 
Ineficácia do Modelo Vigente de Cobrança  
Tributária, suas Causas e a Necessária Revisão

Reconhecer as causas que fundamentalmente influenciam o ina-
dimplemento tributário em determinado sistema é imprescindível para o 
aumento da eficiência da Administração Tributária e, consequentemente, 
para a redução dos índices de tax gap. Por meio desse conhecimento será 
possível aos órgãos fiscais o balizamento da resposta estatal adequada aos 
comportamentos que culminam na evitação da tributação. 

Ao tratar dos fundamentos do que chamou de Smart Tax Administra-
tion, Bird destacou não ser possível eleger um fator isolado para a eficiên-
cia da Administração Tributária, uma vez que variáveis como a percepção 
dos níveis de evasão fiscal, da justiça de uma dada estrutura tributária, do 
modo como é administrada, da complexidade do sistema tributário, ou 
mesmo da legitimidade do Governo, afetam os índices de conformidade 
fiscal. Tais aspectos, porém, na visão do autor, carregam consigo um traço 
de universalidade, sendo comuns a quaisquer sistemas tributários13.

Analisando as mudanças de paradigma dos negócios em um mundo 
globalizado e marcado pela dinamicidade dos meios digitais de comuni-
cação, afirma Almeida que o “modo tradicional de atuação da adminis-
tração fazendária está em xeque”. Em sua visão, “para um novo ambiente 

12 Vide: MACIEL, E. Tópicos de administração tributária. In: VASCONCELLOS, R. F. de (coord.). 
Política fiscal. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 397.

13 BIRD, R. Smart Tax Administration. Economic Premise, Washington, n. 36, 2010, p. 3. 
Disponível em: http://documents.worldbank.org/curated/en/281951468162555914/Smart-tax-
administration. Acesso em: 18 jul. 2020. 
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de compliance, decisivamente movido por vultosas quantias de alcance 
transnacional traduzidas em linguagem digital, as velhas práticas repres-
sivas, majoritariamente representadas por auditorias individuais ex post, 
não são eficientes”. Para ele, as ditas “velhas práticas”, a despeito da ar-
recadação, “definitivamente, não motivam o contribuinte à voluntária 
conformidade fiscal, senão a engenhosos esquemas de elisão fiscal inter-
nacional, que visam a contorná-las”. Anota o autor que “alguns países 
já implantaram programas essencialmente baseados na cooperação para 
a conformidade fiscal e têm obtido resultados bastante positivos”. Ele-
ge como destaque “o fisco de Cingapura (IRAS), cuja proposta de visão 
do contribuinte inspira-nos à mudança: contribuintes são, geralmente, 
cumpridores de suas obrigações”. No Brasil, reconhece “um autêntico 
sistema de co-coperative compliance tanto nos Programas OEA e AMC 
da Receita Federal, quanto no Programa nos Conformes do Estado de 
São Paulo, que evidenciam a priorização da consciência conformativa 
calcada na autorregularização”14.

Não se pode olvidar, no entanto, que a conformidade tributária por 
autorregularização também resulta do senso de risco de detecção de ilíci-
tos, respondendo direta e proporcionalmente à maior eficiência da Admi-
nistração Tributária em identificar e sancionar ilegalidades. Para Collosa15:

O risco é o melhor aliado da conformidade voluntária, e é por isso que 
o gerenciamento de riscos de uma AT [Administração Tributária] deve 
ser direcionado para maximizar a conformidade, pelo qual cada atua-
ção deve ser medida sob o objetivo da conformidade voluntária. 

Discorrendo sobre os trabalhos de auditoria fiscal, conclui Collosa 
que, na prevenção à fraude e à sonegação fiscais, o objetivo da Adminis-

14 ALMEIDA, C. O. F. de. Compliance cooperativo: uma nova realidade entre administração 
tributária e contribuintes. Revista Direito Tributário Internacional Atual, n. 2, 2017, p. 66, 71, 
77-78. Disponível em: https://www.ibdt.org.br/RDTIA/2/compliance-cooperativo-uma-nova-
realidade-entre-administracao-tributaria-e-contribuintes/. Acesso em: 18 jul. 2020.

15 COLLOSA, A. Massive or Intensive Controls? What Should Be the Strategy of Tax 
Administrations? Inter-American Center of Tax Administrations, 13 ago. 2018. Disponível 
em: https://www.ciat.org/massive-or-intensive-controls-what-should-be-the-strategy-of-tax-
administrations/?lang=en#respond. Acesso em: 12 jul. 2020. 
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tração Tributária é “maximizar o risco percebido, definido como a proba-
bilidade de ser fiscalizado, considerando a importância da penalidade”16. 

Seria utópica a crença de que os meios autorregulatórios agregam a 
todo e qualquer sistema tributário estabilidade suficiente e em igual medida. 
Ainda que em certos ambientes fiscais se possa identificar a conformidade 
voluntária como preponderante, improvável a conclusão de que essa realida-
de resulte unicamente da colaboração Fisco-contribuinte, da simplicidade 
do sistema ou do senso de civilidade dos pagadores de tributos. Medidas 
eficazes de repressão a ilícitos não podem ser desprezadas, ou mesmo rele-
gadas a segundo plano, ainda que possam ter maior ou menor influência a 
depender das particularidades do contexto tributário em que são aplicadas. 

Entre os extremos da cooperação e do sancionamento repressivo, os 
desafios de uma política fiscal eficaz, a orientar o modelo de atuação da 
Administração Tributária visando à redução do tax gap, concentram-se na 
assertividade das respostas estatais. Estas devem estar verdadeiramente in-
tegradas às especificidades do sistema tributário no qual serão implantadas 
e ao perfil dos contribuintes, bem como precisam estabelecer uma relação de 
proporcionalidade com o grau de lesividade das condutas fiscais indesejadas.

Para o citado autor, em ambientes tributários marcados por altos ín-
dices de desconformidade há necessidade de se realizarem procedimentos 
fiscalizatórios que abarquem um número maior de contribuintes, de forma 
rápida, ainda que em detrimento da profundidade dos procedimentos de 
auditoria fiscal. O objetivo é o de incrementar os riscos e aumentar o grau 
de conformidade. Por seu turno, em sistemas em que há altos índices de 
conformidade fiscal, a escolha dos casos fiscalizados deveria ser pautada 
pela gravidade da fraude/ilícito, tendo-se por objetivo a exemplificação 
(efeito pedagógico) provocada pela imposição de penalidades mais severas. 
Pretende-se, nesse caso, a manutenção dos índices de conformidade. Col-
losa reconhece não se tratar de um modelo universal ou absoluto, deven-
do-se considerar, para sua adequação, as peculiaridades de cada sistema17. 

16 COLLOSA, A. Massive or Intensive Controls?, cit.

17 COLLOSA, A. Massive or Intensive Controls?, cit. 
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2.1. A fragilidade do modelo tradicional de cobrança 
fiscal: taxa de congestionamento, ineficiência da 
indisponibilidade de ativos financeiros, mecanismos  
de dissipação, ocultação e blindagem patrimoniais

O meio de cobrança da dívida tributária, no Brasil, é o processo de 
execução fiscal, disciplinado pela Lei Federal n. 6.830/1980. Entendida a 
cobrança como o poder de constrição do patrimônio do devedor em caso 
de resistência à pretensão satisfativa do crédito fiscal, ela somente pode ser 
realizada pela via judicial18. Em nosso país, não se admite, por ora19, que 
a Administração Tributária pratique atos de constrição de bens de deve-
dores, exigindo-se a tutela judicial para esse fim, como assinala Marins20:

A autotutela da Administração tributária encerra-se com a for-
mação do título executivo extrajudicial, que se procede através da 
inscrição do crédito tributário definitivamente lançado e não pago 
(pretesa insoddisfatta), corporificando a denominada Certidão de 
Dívida Ativa – CDA que aparelhará a execução fiscal. A execução 
forçada dá-se, no Brasil, por meio de ação própria (disciplinada pela 
Lei 6.830/1980) que deve ser proposta pela Fazenda Pública perante 
o Poder Judiciário. (Grifos do autor)

A par dos juízos valorativos sobre essa opção político-legislativa (co-
brança exclusivamente judicial), fato é que a execução fiscal tem se mostra-
do ineficaz em seu escopo de satisfação do crédito perseguido, não se apre-
sentando como um risco efetivo nem mesmo para devedores eventuais e, 
menos ainda, para fraudadores. Apesar disso, o modelo executivo vigente 
canaliza para si uma porção representativa de recursos materiais, pessoais 
e temporais, despendidos, debalde, tanto por credores fiscais quanto pelo 
Poder Judiciário. 

18 Artigo 1o da Lei n. 6.830/1980. 

19 Vide: CONRADO, P. C. Execução fiscal. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2017. p. 361-362.

20 MARINS, J. Direito processual tributário brasileiro. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2017, p. 741-742.
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Nos tribunais, a execução fiscal apresenta as maiores taxas de con-
gestionamento21 entre os processos em geral, conforme dados divulgados 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2019, relativos ao ano de 2018. 

Sobre os impactos do modelo vigente de execução fiscal nas ativida-
des dos tribunais, conclui o CNJ22:

Historicamente as execuções fiscais têm sido apontadas como o 
principal fator de morosidade do Poder Judiciário. O executivo fis-
cal chega a juízo depois que as tentativas de recuperação do crédito 
tributário se frustraram na via administrativa, provocando sua ins-
crição na dívida ativa. Dessa forma, o processo judicial acaba por 
repetir etapas e providências de localização do devedor ou patrimô-
nio capaz de satisfazer o crédito tributário já adotadas, sem sucesso, 
pela administração fazendária ou pelo conselho de fiscalização pro-
fissional. Acabam chegando ao Judiciário títulos de dívidas antigas 
e, por consequência, com menor probabilidade de recuperação.
Os processos de execução fiscal representam, aproximadamente, 
39% do total de casos pendentes e 73% das execuções pendentes no 
Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 90%. Ou seja, 
de cada cem processos de execução fiscal que tramitaram no ano de 
2018, apenas 10 foram baixados. Desconsiderando esses processos, 
a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 8,5 pon-
tos percentuais, passando de 71,2% para 62,7% em 2018. O maior 
impacto das execuções fiscais está na Justiça Estadual, que concentra 
85% dos processos. A Justiça Federal responde por 15%; a Justiça do 
Trabalho por 0,28%, e a Justiça Eleitoral, por apenas 0,01%. [...] O 
tempo de giro do acervo desses processos é de 8 anos e 8 meses, ou 
seja, mesmo que o Judiciário parasse de receber novas execuções 
fiscais, ainda seria necessário todo esse tempo para liquidar o acer-
vo existente [...].
Em razão da própria natureza de sua atividade jurisdicional, a Jus-
tiça Federal é a responsável pela maior parte das arrecadações: 53% 
do total recebido pelo Poder Judiciário, sendo o único ramo que 

21 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/missao-visao-e-valores-do-poder-
judiciario/indicadores/03-taxa-de-congestionamento. Acesso em: 18 jul. 2020. 

22 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2019. Brasília: CNJ, 2019.  p. 66 e 
131. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros/. Acesso 
em: 18 jul. 2020.
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retornou aos cofres públicos valor superior às suas despesas. Trata-
-se, majoritariamente, de receitas oriundas da atividade de execu-
ção fiscal, ou seja, dívidas pagas pelos devedores em decorrência da 
ação judicial. Dos R$ 38,1 bilhões arrecadados em execuções fiscais, 
R$ 31 bilhões (81,2%) são provenientes da Justiça Federal e R$ 6,9 
bilhões (18,1%) são da Justiça Estadual. (Grifo nosso)

Conforme o CNJ, em suma: (i) a cobrança judicial da dívida ativa 
é iniciada já com baixíssima probabilidade de recuperação do crédito, 
dado o tempo transcorrido desde as tentativas de localização de bens e 
do devedor na esfera administrativa; (ii) o número de execuções baixa-
das é sempre menor que o de ajuizadas; (iii) a Justiça estadual é a mais 
impactada; e (iv) o tempo médio de tramitação do processo executivo é 
de oito anos e oito meses. 

Se o cenário é pouco animador para os credores fiscais – e, em última 
análise, para a coletividade –, é ideal para os descumpridores sistemáticos 
das obrigações tributárias, que se aproveitam da ineficiência do modelo.

Acresça-se a tais considerações um dado importante: das execuções 
baixadas (10 a cada 100 em trâmite no período) nem todas resultam na 
satisfação do crédito cobrado. Muitas delas – talvez a maioria – são ar-
quivadas porque não localizados o devedor ou seus bens23. E, ainda que a 
integralidade dos executivos fiscais extintos no período (10% do total em 
curso) culminasse na satisfação integral do crédito perseguido, conside-
rando os 90% pendentes, os índices de efetividade estariam aquém de um 
modelo eficiente de cobrança. Conforme apurado pelo CNJ, “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”24.

Os fatores que levam a esses maus resultados são variados, mas dois 
coeficientes, em especial, contribuem para essa acanhada performance: a 
carência de uma inteligência patrimonial eficiente nos esforços de recu-
peração fiscal e, nos casos de fraude tributária, a nem sempre suficiente 
corresponsabilização quando da constituição do crédito. 

23 Nos termos do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

24 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em Números 2019, cit., p. 126.
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Vale dizer que para a eficiência dos processos executivos não bastaria 
o encurtamento do prazo entre as etapas administrativa e judicial percor-
ridas pelo crédito tributário, apesar de ser essa uma medida imprescindível 
para uma cobrança mais ágil sob a perspectiva de seu início (ajuizamento). 
É preciso também que o lançamento fiscal seja suficiente com relação a de-
vedores e corresponsáveis, que apresente fundamentação consistente, bem 
como que o patrimônio apto à constrição seja identificado o quanto antes 
e, mais que isso, preservado desde a esfera administrativa. Essa preserva-
ção do patrimônio ainda na esfera administrativa, e voltada à garantia da 
cobrança fiscal, é o escopo da medida cautelar fiscal. 

Sendo a cobrança fiscal brasileira reservada à atividade judicial, a 
simples localização de bens do devedor pela Administração fazendária 
não surtiria efeitos diretos, distintamente do quanto apontado pelo CNJ 
em suas conclusões. Isso porque, como já visto, não pode o Fisco, de per si, 
praticar atos de constrição patrimonial diante do não cumprimento volun-
tário da obrigação fiscal. 

Demonstrada a pouca efetividade da execução fiscal em geral, ao se 
analisar a cobrança que envolve fraudadores fiscais – e mesmo devedores 
contumazes –, o problema é ainda agravado, impondo à Administração 
Tributária a urgente revisitação de suas práticas e prioridades. Caracteri-
zando-se esse perfil de devedor pela consciente e deliberada opção de não 
recolhimento fiscal, a inadimplência é, de regra, precedida por práticas que 
garantam sua proteção e a de seu patrimônio contra os atos de sanciona-
mento e de cobrança, dificultando ainda mais a exação via execução fiscal. 

Em tais casos, percebe-se que os títulos executados em juízo, além 
da antiguidade com relação à origem do crédito, muitas vezes se dirigem 
a pessoas (jurídicas e naturais) que, em decorrência de condutas ajustadas 
antes mesmo do nascimento da obrigação tributária, não ostentam patri-
mônio suficiente à satisfação da pretensão fiscal. 

Isso ocorre, por exemplo, nos casos de sancionamento fiscal de só-
cios-administradores, mas que, em verdade, figuram como pessoas in-
terpostas, inseridas em contratos sociais por terceiros, estes, sim, os reais 
beneficiários da inadimplência de tributos. Os chamados “laranjas” são, 
costumeiramente, indivíduos com parcos recursos econômicos e que, em 
algumas situações, sequer têm ciência plena de como e em que proporção 
seus dados são utilizados. 



78

Thiago Oliveira de Matos

Não bastasse isso, a falta de controle de certas práticas financeiras, 
associada a mecanismos diversos de ocultação de bens e de fluxos de ca-
pital, reforça as causas de frustração da indisponibilidade de ativos nos 
processos de execução, especialmente os fiscais. Entre tais estratagemas 
estão, quando empregados em um ambiente de ilícitos tributários, a blin-
dagem de movimentações financeiras por meio de corretoras de valores, 
de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDCs), de operações 
com criptoativos, além do emprego de fundos de investimento internacio-
nais e de estruturas offshore para a ocultação de beneficiários. Há nesse rol, 
ainda, produtos financeiros ofertados por certas instituições, de duvidosa 
legalidade ou carentes de maior controle e fiscalização, que impõem total 
inocuidade às ordens judiciais voltadas ao bloqueio de ativos. 

A mesma dificuldade se apresenta na identificação e penhora de imó-
veis. O que se vê no cotidiano das execuções fiscais é a titularidade de bens 
de raiz distribuída entre pessoas sem conexão direta ou aparente com as 
operações tributadas ou com quem as realiza. São exemplos desses recep-
tores de bens as holdings patrimoniais ou de participação, os núcleos fami-
liares de reais beneficiários do negócio, ou mesmo pessoas jurídicas com 
objeto social totalmente diverso da atividade tributada. Em muitos casos, 
os imóveis assim distribuídos são empregados na atividade econômica ob-
jeto da tributação, permanecendo, porém, protegidos contra a investida de 
credores em razão da dispersão de sua titularidade. 

Podem, portanto, ser identificadas três principais causas de frustra-
ção da execução fiscal, especialmente quando se está a tratar de inadim-
plência fraudulenta de tributos. São elas: 

(1) direcionamento da cobrança em face de quem não detém 
patrimônio, em decorrência de lançamentos fiscais imprecisos 
quanto a corresponsáveis tributários (exemplos: reais beneficiá-
rios, grupos econômicos de fato); 
(2) direcionamento da cobrança contra quem não detém patri-
mônio, associada à ausência de medidas viáveis de responsabili-
zação patrimonial de terceiros, por exemplo, por abuso de perso-
nalidade jurídica; e
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(3) não utilização de instrumentos de garantia da execução fiscal 
(futura ou já ajuizada) em tempo hábil, permitindo-se a dissipa-
ção do patrimônio. 

As causas indicadas convergem para um ponto: o patrimônio (e, natu-
ralmente, quem o detém). De fato, a cobrança fiscal que não seja pautada por 
medidas patrimoniais verdadeiramente eficientes, pensadas desde a consti-
tuição do crédito tributário, tem pouca, ou quase nenhuma, chance de su-
cesso. E isso notadamente no tocante a devedores não eventuais de tributos.

Assim, não é difícil concluir que a cobrança fiscal eficiente, especial-
mente envolvendo ilícitos fiscais de maior monta – porque de regra atrela-
dos a arranjos financeiros, patrimoniais e sociais complexos –, exige uma 
verdadeira revolução nas práticas da Administração Tributária. E o passo 
inaugural para essa revolução é a atuação integrada entre SEFAZ e PGE, 
como tratado no capítulo seguinte.

3. Do Regime de Trocas e Aproveitamentos entre os 
Órgãos Fiscais no Ciclo de Positivação da Norma 
Tributária para a Redução do Tax Gap

É a partir do lançamento que a norma tributária ganha concretude e, 
especialmente na modalidade direta por infrações, é ele o ponto mais rele-
vante da cadeia de positivação normativa. Isso porque o ato de lançamento 
é o primeiro a capturar do plano fenomênico os elementos que nortearão 
as etapas seguintes da realização normativa. Deve-se ter em conta que os 
espectros objetivo (crédito e sanção) e subjetivo (devedores/responsáveis) 
do lançamento acompanharão o ciclo de concretização da norma tributá-
ria até seu exaurimento, quando arquivada a execução fiscal. 

Ao lançar o tributo e aplicar penalidades, portanto, a autoridade fis-
cal precisa antever os possíveis desdobramentos do ato, vislumbrando as 
potenciais discussões em juízo – e mesmo nos tribunais administrativos 
–, quando a situação concreta assim o permitir ou exigir. Por outro lado, a 
eficiência da cobrança, o acautelamento do crédito tributário (por meio de 
medidas de cunho patrimonial) e ou a defesa do lançamento na instância 
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judiciária impõem à Procuradoria de Estado a apreensão pormenorizada 
do iter administrativo do lançamento25 (e não apenas seu ato-fim). 

Tal interação, a despeito de não ser imperiosa em toda e qualquer 
situação, o é em certas circunstâncias, quando deveria resultar de um im-
perativo natural, consideradas as atribuições dos órgãos integrantes da 
Administração Tributária paulista, voltadas a um fim comum. Todavia, 
as práticas administrativas objetivamente observadas nem sempre corres-
pondem ao ideal almejado. 

3.1. Dos desafios do lançamento tributário qualificado 
pela corresponsabilidade e ou solidariedade e da 
colaboração interinstitucional

Algumas situações revelam a importância do trato interinstitucional 
no curso do lançamento, máxime visando à consolidação de provas e dos 
fundamentos que o estruturam. 

Importa salientar, desde logo, a inexistência de óbice ao intercâm-
bio administrativo-fiscal de informações, mesmo as protegidas pelo sigilo, 
uma vez que: (i) SEFAZ e PGE integram a Administração Tributária, em 
sentido amplo, de um mesmo ente federativo, atuando ambas com idêntico 
fim na esfera fiscal; (ii) não se fala, nesse caso, em “quebra de sigilo”, mas 
em transferência de sigilo entre os órgãos, que têm o dever de preservá-lo 
em igual medida. Nesse sentido, está o Parecer PGFN/PGA 980/200426, que 
versa sobre o intercâmbio de informações resguardadas pelo sigilo entre a 
Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Ainda quando se está a tratar do compartilhamento de dados sigi-
losos de natureza fiscal com órgãos que não integram a Administração 
Tributária, a exemplo do Ministério Público, o Supremo Tribunal Fede-
ral, no julgamento do Tema 990, entendeu por sua constitucionalidade, 

25 Ensina Marins, ao distinguir ato e procedimento de lançamento, que este último será “em 
muitos casos o pressuposto objetivo do ato de lançamento, e incluirá diligências fiscalizatórias 
e apuratórias que servirão de suporte ao ato de lançamento” (MARINS, J. Direito processual 
tributário brasileiro, cit., p. 209).

26 Disponível em: https://www.pgfn.gov.br/acesso-a-informacao/atos-da-pgfn-1/pareceres-da-pgfn-
aprovados-pelo-ministro-da-fazenda/2004/PARECER%20PGFN-PGA%20No%20980-2004.pdf/
view. Acesso em: 20 ago. 2020. 
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dispensada autorização judicial prévia, “devendo ser resguardado o sigilo 
das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a 
posterior controle jurisdicional”27.

Quanto à atuação interagências, as situações que reclamam o lança-
mento direto por infrações28, notadamente tratando-se de fraudes fiscais 
de maior projeção, ganham especial relevância. Nestas, de ordinário, faz-
-se imperiosa a ampliação, ou qualificação, da sujeição passiva fiscal, o que 
se dá pela identificação de solidariedade de grupos econômicos de fato e 
de corresponsabilidade de sócios, gerentes ou administradores, nem sem-
pre de simples comprovação. Entre as causas dessa dificuldade probatória 
está a mutabilidade constante dos arranjos ilegais que configuram certas 
práticas ilícitas, ladeadas, como visto no tópico 3, por elementos que vão 
além da irregularidade fiscal pura, tornando ainda mais desafiadora a 
compreensão precisa dos fatos a serem captados pelo lançamento.

Vale dizer que a permuta de informações entre órgãos estatais é re-
conhecidamente uma das melhores práticas de inteligência fiscal. Para o 
Centro Interamericano de Administrações Tributárias (CIAT), no intitu-
lado Manual CIAT sobre Inteligência Fiscal, é “possível afirmar que a ati-
vidade específica de Inteligência fiscal terá tanto mais êxito quanto maior 
seja seu grau de relacionamento e troca de informações com outros órgãos 
da administração ou com outras unidades de Inteligência de Estado [...]”29.

Portanto, a colaboração do órgão de representação judicial do Esta-
do-fiscal (PGE), em primeiro lugar e cogitando-se a fase judicial do lan-
çamento, pode se dar pelo fornecimento de subsídios jurídicos comple-
mentares à autoridade fazendária relativos ao entendimento dos Tribunais 
quanto a certas subsunções normativas, especialmente aquelas sobre as 
quais pendem polêmicas interpretativas, como visto nas linhas anteriores 

27 Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.
asp?incidente=5213056&numeroProcesso=1055941&classeProcesso=RE&numeroTema=990. 
Acesso em: 20 ago. 2020.

28 Para Baleeiro, “o caput do artigo 142 (in fine) congrega figuras jurídicas diferentes – a do 
lançamento do tributo propriamente dito e a do ato de aplicação de sanções pecuniárias – ao se 
referir a procedimento que propõe a aplicação de penalidades cabíveis, se for o caso” (BALEEIRO, 
A. Direito tributário brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1187).

29 Manual CIAT sobre inteligência fiscal, item 78, p. 19. Disponível em: https://www.ciat.org/
Biblioteca/DocumentosTecnicos/Espanol/2006_Manual_CIAT_sobre_Inteligencia_Fiscal.pdf. 
Acesso em: 5 jan. 2020. 
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acerca da solidariedade tributária. Uma vez que a defesa judicial do ato 
será necessariamente promovida pela PGE, parece intuitiva a conveniência 
dessa interlocução. 

Em segundo lugar, durante as fases que antecedem o ato-fim do lan-
çamento, podem ser intercambiadas e analisadas em conjunto informações 
que, resultantes de bancos de dados e pesquisas próprias de cada instituição, 
auxiliem a autoridade fiscal na ratificação ou comprovação de determinados 
fatos, de modo a robustecer a fundamentação do auto de infração pendente. 
Tal colaboração pode resultar, ainda, na indicação de novas perspectivas de 
responsabilidade, até então não vislumbradas, ou mesmo na exclusão de im-
putações consideradas não sustentáveis, administrativa e ou judicialmente. 

Em terceiro lugar, e de crucial importância, reconhece-se que a efeti-
vidade da autuação fiscal em caso de não cumprimento voluntário da obri-
gação – regra nos casos de fraudes fiscais em geral – somente será provável, 
se, além de um lançamento qualificado em sua dimensão subjetiva e hígido 
em seu aspecto objetivo, o crédito tributário encontrar correspondência 
satisfativa no acervo patrimonial de responsáveis e solidários. E a tarefa de 
vincular o patrimônio de devedores e responsáveis ao crédito constituído, 
a fim de garanti-lo, compete, como assinalado, exclusivamente à PGE, que, 
valendo-se da colaboração da SEFAZ – aqui a via colaborativa revela seu 
dúplice sentido –, deve promovê-la mesmo antes da constituição definitiva 
do crédito tributário, quando o caso. 

Daí também a relevância da interação entre os órgãos estatais desde o 
início das atividades fiscalizatórias, precedidas pela ordem de fiscalização30, 
pois, quanto mais cedo ela ocorrer, mais rapidamente serão identificadas as 
causas legais e o momento oportuno para a adoção das medidas patrimo-
niais pertinentes, garantindo-se resultados verdadeiramente efetivos.

Especialmente nos casos de fraude fiscal estruturada31, marcada pela 
“dissimulação de atos e negócios, utilização de interpostas pessoas, falsi-
ficação de documentos, simulação de operações, blindagem patrimonial”, 
além da realização de “operações artificiosas sem fundamentação econô-
mica, utilização de paraísos fiscais, utilização abusiva de benefícios fiscais, 
utilização de empresas sem atividade econômica de fato para absorver 

30 Prevista no artigo 9o, caput, da LC estadual n. 939/2003.

31 Vide a Lei paulista n. 6.374/1989, artigo 20, § 2o, item 1, e o Protocolo ICMS 66/2009.   
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eventuais responsabilizações”, a interação entre SEFAZ e PGE mostra-se 
ainda mais importante. Isso porque ao lado do enredamento das relações 
de natureza puramente fiscal e das práticas mais corriqueiras a elas asso-
ciadas, apresentam-se cada vez mais complexas e intrincadas as estrutu-
ras societárias sobrepostas e seu papel na fraude tributária, sobretudo no 
que se refere ao proveito econômico do ilícito. Nessas situações, os bens 
vinculados à responsabilização pelos ilícitos tributários, ao desdobramen-
to patrimonial da responsabilidade, ou mesmo ao sancionamento penal, 
quando o caso, devem ser objeto de atenção especial pela Administração 
Tributária, como o são por parte dos fraudadores. 

4. Da Medida Cautelar Fiscal Preparatória como 
Instrumento de Eficácia do Lançamento Tributário  
em Caso de Fraude Fiscal Estruturada

Como visto anteriormente, medidas de inteligência patrimonial são 
o cerne da efetividade da cobrança. Viu-se também que, ao se depararem 
com casos de fraude fiscal estruturada – causa grave de potencialização do 
tax gap –, os órgãos integrantes da Administração Tributária têm de am-
pliar suas lentes de percepção da realidade para além da aparente e imedia-
ta relação de descumprimento da obrigação tributária, em primeiro plano 
percebida. É necessário elevar o grau de acuidade analítica em tais abor-
dagens para se compreenderem também as relações societárias, negociais, 
patrimoniais, e mesmo financeiras, que circundam a inadimplência fiscal 
ou que estejam nela entremeadas, sendo estas, talvez, as que demandem 
maiores cuidados e expertise.

Além disso, o fator tempo é essencial para a eficiência da Administra-
ção Tributária no enfrentamento de tais condutas, especialmente pelo risco 
de dispersão do patrimônio de fraudadores do Fisco quando constatados. 
Portanto, é imprescindível a rápida identificação dos fatos e, principalmente, 
a percepção do momento adequado para que a PGE lance mão de instru-
mento judicial voltado ao acautelamento do crédito tributário constituído 
pela autoridade fazendária. Tal instrumento é a medida cautelar fiscal. 
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Essa medida processual visa ao incremento das ações da autorida-
de fazendária quando ameaçadas por práticas que coloquem em risco a 
efetividade da futura (ou corrente) cobrança fiscal, por impedirem-na 
ou dificultarem-na. Para Marins32, para esse propósito, evidenciada “a 
ocorrência de simulações, fraudes e outras condutas injurídicas, torna-
-se imprescindível que possa o Estado contar com mecanismos proces-
suais aptos a impedir ou corrigir os nefastos efeitos de comportamentos 
de tal natureza”.

4.1. Da medida cautelar fiscal preparatória

Ensina Conrado que “a medida cautelar fiscal, variável do fenômeno 
da cautelaridade, serve para viabilizar a satisfação do crédito sob execução, 
atuando sobre o patrimônio do devedor de modo a fazê-lo provisoriamen-
te indisponível”33.

E da leitura sistemática dos artigos 1o, caput, e 11 da Lei n. 8.397/1992 
(Lei de Medida Cautelar Fiscal) depreende-se poder a referida medida ser 
ajuizada antes mesmo da execução fiscal destinada à cobrança do crédito 
cujo acautelamento é intentado. Daí sua classificação como preparatória, 
diferenciando-se, assim, quanto ao momento de seu manejo, da medida 
de caráter incidental, que mantém relação de cautelaridade, desde seu 
nascedouro, com o crédito tributário perseguido em uma ou múltiplas 
execuções fiscais34.

Pontua Maia, reconhecendo a distinção entre tutela inibitória e caute-
lar, que “não é difícil identificar o interesse do credor público em impedir 
atos de dilapidação ou ocultação patrimonial do sujeito passivo da relação 

32 MARINS, J. Direito processual tributário brasileiro, cit., p. 624.

33 CONRADO, P. C. Execução fiscal, cit., p. 277.

34 Ao julgar, em 11.06.2019, o Recurso Especial 1.656.172/MG,R pelo Ministro Gurgel de Faria, a 
Primeira Turma do STJ, reafirmando entendimento já admitido no julgamento do REsp 1.190.274/
SP, concluiu pela possibilidade de a medida cautelar fiscal ser utilizada para a garantia da totalidade 
do crédito tributário devido, ainda que cobrado em execuções distribuídas a juízos diversos (STJ. 
Recurso Especial n. 1.656.172/MG, Relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma, julgado 
em 11.06.2019, Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 2 ago. 2019. Disponível em: https://ww2.stj.
jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=98396241&num_re
gistro=201700403012&data=20190802&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 20 dez. 2019). 
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obrigacional (tributária ou não) quando o crédito público ainda não reúne 
os atributos necessários de exequibilidade”35.   

Vale-se o Estado, então, nessa fase de concretização do crédito fiscal, 
da medida cautelar fiscal preparatória (ou antecedente).

Logo, é em sua modalidade preparatória, mais em razão do conteúdo do 
lançamento e do grau de certeza do crédito tributário do que da pendência de 
execução fiscal, que a referida medida reclama maior interação entre PGE e 
SEFAZ, apresentando relevância peculiar e suscitando maiores debates. 

4.2. Da utilização de medida cautelar fiscal 
preparatória como resultado de ações conjuntas  
entre SEFAZ e PGE: resultados e experiências

Vejamos, no caso-modelo a seguir relatado, como a atuação interinsti-
tucional e a conseguinte medida cautelar fiscal antecedente podem ser de-
cisivas para a eficiência da Administração Tributária na identificação e san-
cionamento de ilícitos fiscais, bem como na garantia e recuperação efetiva e 
célere de créditos tributários sonegados em meio a fraudes tributárias.

Consideremos caso-modelo36 em que a Secretaria de Fazenda paulista 
identificou estrutura organizada de sonegação fiscal em determinado seg-
mento econômico, materializada a fraude pela simulação de operações in-
terestaduais e internas entre supostos estabelecimentos empresariais, que 
resultavam na geração de créditos tributários espúrios. Constataram-se, 
ainda, falsas remessas de produtos para fins de exportação, que, se de fato 
tivessem ocorrido, resultariam em não incidência tributária. Foi apurado 
que, na realidade, a mercadoria tinha destinação fática totalmente diversa, 
permanecendo no Estado de São Paulo, os créditos de ICMS inexistiam e, 
além disso, as exportações eram absolutamente simuladas. Como inúme-
ros outros, tratou-se de um trabalho de excelência da autoridade fazendá-
ria, que envolveu diversos agentes fiscais de renda e se estendeu, inclusive, 

35 MAIA, M. D. R. Comentários ao artigo 1o da Lei 8.397/92. In: COELHO, F. P. de M.; PEDROSA, 
P. G.; CAMPOS, R. (orgs.). Microssistema de recuperação de crédito fiscal: comentários às leis 
de execução fiscal e medida cautelar. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 382.

36 Modificado em alguns termos para se evitarem identificações dispensáveis a este estudo. 
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para outras unidades da federação com a finalidade de comprovar a simu-
lação de estabelecimentos nesses Estados. 

No curso das investigações fiscais, dadas a magnitude da fraude e as 
então incipientes propostas de trabalho integrado, os órgãos da Adminis-
tração Tributária paulista iniciaram uma atuação conjunta, competindo à 
PGE a análise complementar das estruturas societárias do grupo econômi-
co de fato, realizada também pela Sefaz, em especial para fins de identi-
ficação do núcleo patrimonial do grupo e de seus reais beneficiários, bem 
como para a adoção das medidas judiciais cabíveis visando à efetividade 
do lançamento e autuação tributários.

Das apurações societárias do grupo constatou-se que as empresas 
operacionais – realizadoras dos fatos geradores tributários – não deti-
nham, deliberadamente, patrimônio compatível com a atividade milioná-
ria exercida, tanto menos para fazer frente aos débitos tributários fruto da 
sonegação e de vultosa dívida preexistente, decorrente de ICMS declarado, 
próprio e por substituição tributária. Os débitos de ICMS declarados, fru-
tos de inadimplência contumaz, eram cobrados em execuções fiscais frus-
tradas, não garantidas idoneamente. 

Do aprofundamento das investigações exsurgiram, então, provas de 
que garantias cruzadas eram constituídas por pessoa física – real benefi-
ciária da atividade e que não constava dos quadros societários das opera-
cionais – em favor das pessoas jurídicas realizadoras dos fatos geradores 
tributários. Essas garantias, representadas por inúmeros e valiosos imó-
veis, viabilizavam a atividade econômica das pessoas jurídicas devedoras, 
sendo oferecidas em contratos de aquisição de matéria-prima, insumos e 
de mútuo bancário para a formação de capital de giro. Essa configuração 
societária, patrimonial e financeira permitia a continuidade do negócio e 
reduzia os riscos de alcance do patrimônio do grupo, afastado, estrategi-
camente, das pessoas jurídicas utilizadas para a consumação dos ilícitos 
fiscais. Os montantes dos negócios entabulados pelas operacionais com 
instituições financeiras e fornecedores eram significativamente expressi-
vos, assim como o valor dos bens que a eles davam suporte. 

Verificou-se, ainda, que parte dos imóveis, antes de ingressarem no pa-
trimônio do real beneficiário (pessoa física) para então serem alienados em 
garantia em favor de credores das operacionais, ou de serem gravados com 
ônus real (hipoteca), advinha de outra pessoa jurídica do grupo, da qual o 
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beneficiário era sócio. Essa pessoa jurídica, que ostentava objeto social diver-
so do representado pela atividade fiscalizada e concentrava grande acervo 
de bens, era a patrimonial. Em alguns casos, ainda, a patrimonial figurava 
como avalista dos negócios garantidos pelo real beneficiário, viabilizando, 
assim, contratos imprescindíveis para que as operacionais, na condição de 
contratantes, desenvolvessem a atividade econômica tributada. 

Ademais, foi apurado que o real beneficiário atuava indiretamente 
no negócio por meio de uma terceira empresa do grupo, controladora das 
cotas de uma das pessoas jurídicas operacionais. Comprovou-se, ainda, 
que os representantes dessa terceira empresa controladora, subordinados 
ao real beneficiário da atividade, integravam o quadro societário de uma 
das realizadoras de fatos imponíveis. 

No caso, ficou evidenciado que sonegação fiscal e abuso de personali-
dade jurídica, aqui caracterizada tanto pela confusão patrimonial quanto 
pelo desvio de finalidade, eram ilícitos interdependentes. Isso porque o es-
quema de sonegação somente era viável (e menos arriscado quanto às per-
das em caso de uma autuação simples) em razão da separação das funções 
das empresas do grupo e de sua aparente dissociação societária, bem como 
do fluxo patrimonial entre elas. Afora isso, viu-se que o proveito econômi-
co dos ilícitos tributários não era destinado às operacionais, que não deti-
nham patrimônio suficiente sequer para atuarem no mercado, levando-se 
em conta o porte de suas operações. O fruto dos ilícitos era canalizado 
para o real beneficiário e controlador oculto do negócio, que acumulava 
considerável riqueza, ou para outras atividades do grupo econômico. 

Findas as apurações interinstitucionais, foi realizada apreensão ad-
ministrativa37 nos estabelecimentos do grupo econômico, tendo sido la-
vrado auto de infração no qual foi imputada também à patrimonial a 
responsabilidade tributária, em razão de ter sido comprovada sua concor-
rência para a sonegação fiscal38. De igual modo, figuraram como respon-
sáveis tributários o real beneficiário e a empresa controladora interposta, 
além, naturalmente, as operacionais. Na busca e apreensão administrativa 
identificou-se, ainda, que toda a estrutura comercial e administrativa das 

37 Regulamentada pelos artigos 499 a 502 do Decreto n. 45.490/2000 (Regulamento do ICMS). 

38 Artigo 9o, XII, da Lei n. 6.374/1989. 
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operacionais era comum à da patrimonial, alocadas no mesmo estabeleci-
mento e valendo-se, inclusive, dos mesmos funcionários. 

Com a lavratura do auto de infração, ato contínuo (graças à atuação 
conjunta muito antes do lançamento), foi ajuizada medida cautelar fiscal, 
pela qual foram apontados, além da fraude fiscal e seus meandros, todo o 
enredamento societário e patrimonial, representativo de atos de abuso de 
personalidade jurídica, bem como práticas, inclusive reafirmadas ao longo 
do processo administrativo tributário, destinadas a dificultar ou mesmo 
impedir a cobrança fiscal futura. 

A liminar para a indisponibilidade de bens foi deferida em poucos 
dias, tendo sido essa decisão objeto de agravos de instrumento, todos des-
providos pelo Tribunal de Justiça estadual. Assim, os autuados acabaram 
por confessar administrativamente as práticas irregulares apontadas pela 
SEFAZ, além de terem reconhecido juridicamente os pedidos formulados 
na medida acautelatória. 

Depois da bem-sucedida atuação interinstitucional, os autuados sina-
lizaram o intento de mudança de seu comportamento tributário. Portanto, 
aderiram e celebraram o parcelamento dos créditos tributários objeto da 
medida cautelar fiscal logo após o reconhecimento administrativo dos ilí-
citos, bem como iniciaram o parcelamento de outros débitos, já inscritos 
em dívida ativa (e não abrangidos pela medida acautelatória). A isso se 
seguiu a apresentação de garantias idôneas a outras execuções fiscais do 
grupo, o que não se verificava até então.

O caso-modelo, similar a outros já ultimados por meio da atuação 
conjunta entre SEFAZ e PGE, demonstra que a integração institucional 
é mais do que simplesmente conveniente, ela é imprescindível. Não tives-
sem sido estabelecidos um cronograma comum, a interlocução constante 
durante toda a atividade fiscal (e depois dela), a tramitação de informa-
ções em tempo real, bem como não tivesse sido realizada uma aborda-
gem plural do caso, os resultados, indubitavelmente, teriam sido diversos, 
assemelhando-se aos das execuções fiscais ajuizadas em face das empresas 
operacionais do grupo, até então frustradas. 

Outros casos similares apresentaram resultados semelhantes aos do 
caso-modelo, comprovando que a lógica de atuação da Administração Tri-
butária diante da fraude fiscal estruturada precisa ser revista, ampliando-
-se a realização de trabalhos integrados dessa natureza o quanto possível. 
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O caso comprova, ainda, que a inteligência patrimonial (societária e 
financeira), ao lado da fiscal, é a pedra angular para a melhor performance 
da Administração Tributária na tutela do crédito tributário. Não haverá 
risco, tampouco aversão ao risco, como dissemos alhures, se os frauda-
dores do Fisco não tiverem a percepção da possível e provável detecção 
do ilícito, da identificação de seus reais beneficiários e, sobretudo, se não 
perceberem a efetividade da resposta estatal, representada, especialmente, 
no alcance de seu patrimônio. 

Por fim, no caso-modelo, entre a lavratura do auto de infração – qua-
lificado pelas devidas corresponsabilidades e ao qual se seguiu, ato contí-
nuo, a medida cautelar fiscal preparatória – e a confissão administrativa 
dos ilícitos fiscais, transcorreram cerca de apenas três meses. No mesmo 
período, foi formulado pedido de parcelamento administrativo do débito, 
garantido pela indisponibilidade promovida no bojo da medida cautelar 
fiscal. Aproximadamente seis meses depois da autuação fiscal os créditos 
começaram a ser adimplidos. 

Comparando-se o tempo médio de duração do processo tributário, 
desde a fase administrativa até a judicial – quase 12 anos – não é difícil 
concluir que o caso-modelo representou significativo incremento na efi-
ciência da Administração Tributária, pela otimização de recursos e am-
pliação de resultados em menor tempo – cerca de seis meses. E a integração 
entre os órgãos da Administração Tributária paulista foi, inegavelmente, a 
chave para esse resultado.

Conclusões

Tudo o que se apontou no presente artigo demonstra que as relações 
interinstitucionais estabelecidas entre a Secretaria de Fazenda e Planeja-
mento e a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo são um dos princi-
pais fatores, senão o mais relevante, para o alcance da eficiência, da segu-
rança jurídica e da assertividade das medidas da Administração Tributária 
voltadas à recuperação de ativos, especialmente em meio à necessidade de 
inibição de ilícitos fiscais de maior lesividade ao sistema tributário, tudo 
em busca da conformação de um ambiente fiscal sustentável.
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O regime de trocas e aproveitamentos interinstitucional, potenciali-
zador da eficiência da Administração Tributária, é coeficiente que impacta 
direta e positivamente os índices de tax gap, garantindo um sistema tribu-
tário também mais eficiente e isonômico do ponto de vista da distribuição 
efetiva dos ônus da tributação, podendo-se afirmar, inclusive, sua contri-
buição para o ajustamento das cargas tributárias nominais.

Examinadas as causas da inadimplência fiscal e as possíveis respostas 
estatais, não se duvida que a aversão ao risco de identificação e sanção de 
ilícitos é determinante para a conformidade em qualquer sistema. Espe-
cialmente diante das destacadas razões pelas quais medidas judiciais de 
indisponibilidade e constrição de bens são, em sua generalidade, infrutí-
feras, emergindo um sem-número de ilícitos patrimoniais, financeiros e 
societários que orbitam a fraude e a inadimplência fiscal contumaz. Nesse 
ponto, constatamos que medidas de inteligência patrimonial, sob respon-
sabilidade da Administração Tributária (SEFAZ e PGE), são o diferencial 
para a eficiência da cobrança, sendo merecedoras de atenção desde as eta-
pas iniciais de fiscalização. 

Quanto ao papel do lançamento qualificado como o primeiro e mais 
importante ato para uma recuperação fiscal eficiente no ciclo de positivação 
da norma jurídica tributária, verificamos que a lavratura insuficiente, que 
não abarque os reais beneficiários do ilícito, pior do que ser simplesmente 
inócua, estimula aquele que promove a fraude, ou dela se beneficia, a poten-
cializá-la. Ao se tratar de fraude fiscal estruturada, revelamos as vantagens 
da interlocução interinstitucional desde o início das práticas fiscalizatórias, 
também atestando a questão patrimonial como causa e fim dessa interação. 

E como instrumento idôneo à salvaguarda da eficácia do lançamen-
to tributário qualificado, consideradas a identificação e a preservação do 
patrimônio associado à satisfação do crédito tributário constituído, des-
tacamos a medida cautelar fiscal preparatória, notadamente no âmbito de 
fraudes fiscais estruturadas. 
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Introdução

Este artigo tem como objetivo propor melhorias ao contencioso tri-
butário brasileiro1, extrínsecas e intrínsecas, que reduziriam o tax gap2. 
Para tanto, levanta-se brevemente o conceito de tax gap, sua relação com 
o contencioso tributário e os problemas e avanços relacionados ao con-
tencioso tributário administrativo (federal) e judicial brasileiro3. Ante as 
constatações, apresenta-se propostas de melhoria. Para que se tenha visibi-
lidade do que é inerente ao contencioso e do que não é, mas nele impacta, 

1 Este artigo tem como referencial a Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas no ano de 2020, como requisito parcial para 
a obtenção do título de Mestre no Programa de Mestrado Profissional pelo Coautor Frederico 
Bocchi Siqueira sob a orientação da Coautora Professora Dra. Juliana Furtado Costa Araujo.

2 O tema do tax gap se apresenta como referencial teórico comum no contexto macro de um 
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. Tal 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 de cada um dos autores nos seus trabalhos individuais 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, cabendo aos coautores deste artigo a análise do tax gap na 
perspectiva do contencioso tributário.

3 Na mencionada dissertação que se apresenta como referencial teórico para este artigo, avaliou-
se como pano de fundo e ilustração para o colapso do sistema tributário brasileiro, o 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.
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tanto as propostas quanto os problemas são classificados como “extrínse-
cos” 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.

1. Tax Gap

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 tributário4. Trata-se da diferença entre os tribu-
tos previstos na legislação e o que foi efetivamente declarado e recolhido 
pelos contribuintes em determinado cenário fiscal, seja ele local, nacio-
nal ou internacional.

Sobre a relevância do estudo do tax gap, Warren (2018, p. 4) aponta 
que sua identificação não é importante apenas para ter a dimensão de per-
das fiscais de um sistema, mas também, por exemplo, para aferir como e 
em que grau a finalidade da norma tributária pode ser distorcida em sua 
implementação e administração. Para Warren (2018, p. 33), a grande con-
tribuição 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 consen-
so majoritário sobre suas causas, sendo elas: (i) ausência de declaração do 

4 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), “[t]ax gap is the 
difference between potential tax collections and actual tax collected”. Cf. também IRS, 2005. 
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contribuinte; (ii) declaração a menor da operação ou majoração de dedu-
ções; e (iii) pagamento a menor de tributos5. 

Portanto, é possível sustentar que o tax gap é motivado pela ausência de 
conformidade do contribuinte com as normas impostas pelas administrações 
tributárias6. 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 lícitos7, corrupção excessiva e 
baixa efetividade da administração tributária.

2. Tax Gap e Contencioso Tributário

O tax gap, em considerável parte, é provocado por questões extrínse-
cas ao contencioso. Os tribunais administrativos e judiciais figuram como 
os locais tidos por adequados para a resolução dos conflitos e fechamento 
do tax gap, seja pela cobrança efetiva do crédito tributário, seja pelo can-
celamento 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 tri-
bunais, cujos resultados em diversas oportunidades manteve ou mesmo 
aumentou a incerteza tributária existente8, seja pelos resultados poucos 
expressivos por parte das autoridades fiscais e/ou do Judiciário na loca-

5 “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). 

6 Ainda que não seja objeto deste artigo, 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.

7 Ressalva-se que o autor retira esse elemento das causas de evasão.

8 IMF/OECD. Tax Certainty, mar. 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 treatment of taxpayers considered the fourth 
and sixth most important drivers of uncertainty, respectively”. Disponível em: http://www.oecd.
org/tax/g20-reportontaxcertainty.htm. Acesso em: 5 jan. 2019.
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lização e cobrança dos créditos tributários, especialmente nas operações 
envolvendo fraudes fiscais.

Nesse sentido, é possível encontrar um profundo tax gap no conten-
cioso brasileiro. O sistema é altamente moroso, possui vasta quantia de re-
cursos 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, apresenta poucos mecanis-
mos eficazes de solução alternativa de litígios, entre muitos outros fatores 
que implicam em falta de recolhimento de tributos.

Este artigo 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. 
Não constitui pretensão deste artigo, contudo, avaliar normas processuais 
específicas de cada uma dessas instâncias, tendo em vista a dimensão desse 
exame. O artigo, 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, retroalimentam-se, 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.

No tocante aos sistemas tributário e processual tributário, o Brasil 
tem indicadores muito precários. Seu complexo sistema de normas tribu-
tárias, aliado a um antiquado 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 evi-
denciar 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 
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“Doing Business”9, 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 anali-
sadas, o Brasil ocupa a 184a posição, estando à frente apenas do Congo, 
Bolívia, República Centro-Africana, Chade e Venezuela.

Estudos indicam que o contencioso tributário vem crescendo nos úl-
timos anos10, 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 nesse último ano não che-
gou a R$ 2,941 trilhões.

A duração dos processos tributários também é um fator de preocupa-
ção. Com base em relatórios da RFB11, do Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (CARF)12 e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)13, 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 de-
vedores conforme a recuperabilidade dos respectivos débitos, em catego-
rias A, B, C e D, sendo “D” os débitos considerados irrecuperáveis. Somen-
te estes últimos representam cerca de 53% do montante total existente.

9 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/services/tax/publications/paying-
taxes-2020.html. Acesso em: 9 ago. 2022.

10 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.

11 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.

12 Dados extraídos do endereço eletrônico do CARF, publicados em 2015 em decorrência da 
Operação Zelotes.

13 Relatórios Justiça em Números relativos aos anos de 2017 e 2018.
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Lopes (2017, p. 35), em estudo empírico realizado com 30 das maio-
res empresas brasileiras, avaliou, entre outras questões, a representativi-
dade do contencioso tributário em relação ao cível e trabalhista. A pes-
quisa 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 aponta14 que reformas que enderecem quali-
dade, 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 re-
formas desse tipo.

Portanto, convém primeiro a este artigo apontar os principais proble-
mas enfrentados pelo Brasil no tocante ao contencioso tributário. Os pro-
blemas analisados serão apresentados a seguir sob dois prismas: os extrín-
secos 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. Avanços do Contencioso Tributário

Antes, contudo, vale mencionar brevemente os avanços que o con-
tencioso tributário passou nos últimos anos. Para dar maior celeridade 
e uniformização a seu sistema processual, o Brasil, nas últimas décadas, 
promoveu alterações legislativas e procedimentais para incorporar concei-
tos típicos da common law, sobretudo para atribuir maior poder às deci-
sões judiciais, mas sem abandonar sua tradição no civil law (CONRADO; 
ARAUJO, 2016). De acordo com Mello e Barroso (2016), essas alterações 
buscaram justamente reduzir o tempo de duração dos processos, as de-
mandas aventureiras e lotéricas (diante da disparidade de decisões), a liti-

14 BANCO MUNDIAL. Doing Business 2020, cit., p. 33-34.
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giosidade, além de minimizar a sobrecarga das Cortes superiores e melho-
rar a própria legitimidade do Poder Judiciário.

A mais recente e relevante fase dessa evolução ocorreu com a edição 
do Código de Processo Civil de 201515, mas sua origem remonta à década 
de 1990 com diversas alterações legislativas nesse sentido16. 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 n. 10.522/200217 e se intensificou após a publicação das diversas normas 
processuais suprarreferidas18.

Essas mudanças visam 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 passi-
vos existentes. Paralelamente a esse esforço para a redução da litigiosidade, 

15 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, § 1o, 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, § 4o, III), cabimento de ação rescisória (art. 966, § 5o) e presunção 
de repercussão geral para a interposição de recurso extraordinário (art. 986, § 1o).

16 Entre elas: (i) Lei n. 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 n. 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 n. 11.418/2006, que regulamentou a 
EC n. 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 n. 11.672/2008, para estabelecer o rito dos recursos repetitivos de controvérsia.

17 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. 

18 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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a Administração Pública vem aprimorando seus mecanismos de controle, 
gestão, coerção e cobrança da dívida tributária. 

Todavia, em que pese o esforço empreendido para a melhoria do sis-
tema processual vigente e do controle e cobrança da dívida fiscal, os dados 
existentes indicam que tais medidas ainda não foram suficiente para rever-
ter a tendência de crescimento da litigiosidade e a baixa recuperabilidade 
dos créditos fiscais19, além do aumento do estoque das ações de execuções 
fiscais e o congestionamento das existentes20.

4. Problemas Extrínsecos

Feita a introdução acima, e reconhecendo ainda os avanços das úl-
timas décadas, apresenta-se a seguir problemas extrínsecos relacionados 
a fatores externos à estrutura dos órgãos de julgamento administrativos e 
judiciais. Eles derivam do sistema tributário e seus participantes, seja no 

19 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.

20 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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tocante à precariedade do processo legislativo, seja na cultura predomi-
nante entre Fisco e contribuinte.

4.1. Cultura do litígio

Trata-se do perfil de excessiva litigiosidade entre Fisco e Contribuin-
te no País, no qual 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. Bossa (2017, p. 27) assinala três principais aspectos que 
fomentam o contencioso tributário brasileiro: (i) socioculturais e institu-
cionais; (ii) políticos e econômicos; e (iii) normativos e processuais.

4.2. Complexidade do sistema tributário, falta de clareza 
e sistematização da legislação e suas interpretações

O Brasil tem um dos sistemas tributários mais complexos do mun-
do21. A título de exemplo, são cinco tributos incidentes sobre bens e servi-
ços (PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS), 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 trans-
parência 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. So-
mam-se a isso a grande quantidade de obrigações acessórias a serem cum-
pridas pelos contribuintes e o elevado custo de conformidade (em tempo e 
dinheiro) para cumprir essas obrigações. 

21 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.
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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-so-
ciais ou mesmo sem acompanhamento posterior à sua edição para análise 
de eficácia. Quanto mais dúbias e confusas as normas, maior é o conten-
cioso, e não se pode crer que um sistema tributário com tamanha produ-
ção normativa seja organizado, claro e simples. 

Sob a ótica da jurisprudência, a profusão de normas também fulmina 
a possibilidade de uma sistematização de interpretações que garantam a es-
tabilidade 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 trans-
parente, e, mesmo nas que o são, verifica-se que não é amplamente adotado.

4.3. Incipiência de mecanismos de autocomposição e 
métodos alternativos de resolução de conflitos

Um ponto em que o contencioso brasileiro diverge 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. 
Sobre esse aspecto, Torres (2017, p. 320-321) defende que formas alternati-
vas 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 
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tanto do contribuinte quanto do erário, com melhores resultados para este 
último. 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 pon-
derada tais interesses (o do Fisco, de arrecadar o máximo possível, e o do 
contribuinte, de pagar o mínimo possível)22. 

Outro ponto precário na experiência brasileira é a inexistência de pro-
cedimentos amigáveis de autorregularização de condutas do contribuinte 
em desacordo com a legislação. A despeito de existirem alguns progra-
mas de conformidade no Brasil, tal como o Programa “Nos Conformes” 
do estado de São Paulo (Lei Complementar n. 1.320/2018), as iniciativas 
ainda são tímidas e muito se discute acerca da sua eficiência na facilitação 
e incentivo à autorregularização. 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 autuação23.

5. Problemas Intrínsecos

Ao olhar para a estrutura dos órgãos de julgamento, também é pos-
sível constatar determinadas disfunções que contribuem para os gargalos 

22 Em 2020, o Brasil avançou nesse sentido ao regulamentar o instituto da transação tributária, 
previsto no art. 171 do CTN. A Lei n. 13.988/2020, resultante da conversão da Medida Provisória 
n. 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. Merece destaque, contudo, que a exposição de motivos da Medida Provisória n. 
899/2019 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”.

23 Nesse sentido, vide Tapias (2017, p. 259-272) e ETCO/EY. Estudo dos desafios do contencioso 
tributário brasileiro, cit.
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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 duas 
instâncias até chegar aos Tribunais Superiores. Isso sem contar o elevado 
número de instrumentos processuais de recurso e a inexistência de com-
petências judiciais específicas para a matéria tributária, ou mesmo segre-
gação 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.

5.1. 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 publica-
ção da Lei n. 11.941/2009. O modelo paritário do CARF é criticado por uns 
e elogiado por outros (VASCONCELLOS e SILVA, 2016, p. 10). 

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, entre os quais se destacam: (i) a falta de legitimidade das 
entidades que indicam os representantes para ocupar as respectivas cadei-
ras de julgadores ao lado dos contribuintes – e os possíveis conflitos de in-
teresse – também indicada por Silveira (2019, p. 303-304), que aponta não 
existir modelo similar entre os outros 30 países analisados; (ii) a vedação 
fática à participação de advogados experientes em pleno exercício de suas 
atividades profissionais, que decorreu na renúncia de muitos conselheiros 
qualificados e experientes a seus cargos e, a partir de então, tornou-se di-
fícil a tarefa de reposição de bons profissionais para as respectivas vagas, 
muitas das quais ficaram ociosas por bom tempo; e (iii) o bônus de eficiên-
cia 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. O modelo paritário também mostrava fragilidade quando 
da existência do denominado “Voto de Qualidade”, que foi mitigada ante a 
conversão da Medida Provisória n. 899/2019 na Lei n. 13.988/2020, que em 
seu art. 28 dispôs que, na hipótese de empate no julgamento pelo CARF, 
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não mais se aplicará o voto de qualidade, resolvendo-se o caso favoravel-
mente ao contribuinte. 

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 definitiva24.

Em estudo realizado acerca das instâncias de julgamento administra-
tivas (VASCONCELOS e SILVA, 2016, p. 9), foi identificado que há baixo 
investimento em treinamento e capacitação dos julgadores administrati-
vos, e poderia ser arriscado dizer que o mesmo se aplica à esfera judicial, 
muito embora faltem dados para essa afirmação. 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 Var-
gas (VASCONCELLOS; SILVA; MATTHIESEN, 2020). No que concerne 
ao corpo de julgadores, o tribunal enfrenta problemas com vacância de 
cargos de conselheiros e falta de celeridade em seu preenchimento. Acerca 
da transparência dos procedimentos do órgão também se destaca a neces-
sidade desta para motivação e publicidade das decisões do Comitê de Ava-
liação e Seleção de Conselheiros do CARF (CSC), bem como de critérios 
objetivos para estas últimas.

5.2. Cobrança judicial obsoleta

No que tange ao Judiciário, o representativo volume de contencioso 
atualmente existente também esbarra em uma estrutura defasada de co-
brança judicial, hoje regulamentada pela Lei n. 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 CNJ25, 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 

24 ETCO/EY. Estudo dos desafios do contencioso tributário brasileiro, cit.

25 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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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. 

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 STJ e STF. Convém acrescentar que, segundo dados da PGFN 
(SCOCUGLIA, 2018), 61% dos débitos de pessoas físicas e 46% dos de pes-
soas 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 inexistên-
cia de varas especializadas em direito tributário ou a de separação de am-
bientes específicos para julgamento de causas tributárias de maior e menor 
valor ou relevância econômica, como ocorre no caso dos juizados especiais 
cíveis ou criminais. Os dados referidos permitem visualizar a possibilidade 
de instituição de regimes diferenciados de cobrança não somente para as va-
riadas classes de débitos com o Fisco ou com Conselhos de Fiscalização, mas 
também para as faixas distintas dos valores a serem cobrados. 

Outro ponto que reflete a obsolescência do atual modelo de cobrança 
é a falta de diploma normativo próprio que regule integralmente o proce-
dimento de execução dos passivos fiscais. A atual Lei de Execuções Fiscais, 
em razão de seu caráter especial, demanda aplicação subsidiária da legisla-
ção processual geral (Código de Processo Civil de 2015). Até hoje, contudo, 
a jurisprudência ainda se dedica à delimitação dessa aplicação, aumentan-
do a insegurança das partes (CONRADO et al., 2019c).

5.3. Morosidade processual

Por fim, um dos maiores problemas intrínsecos ao contencioso tribu-
tário: a excessiva demora no julgamento das causas. Rememorando os nú-
meros apresentados supra, a média de vida de um processo administrativo 
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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 instân-
cias 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 analisados26. No STF, um relatório produzido por Falcão, Hart-
mann 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 vi-
gentes 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. 

Nas decisões de controle concentrado de constitucionalidade (em que 
o STF – e apenas ele – avalia se determinada norma contraria a Consti-
tuição), o art. 12 da Lei n. 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 pe-
didos de vista, para cujo tempo médio apurado para os processos tribu-
tários foi de 441 dias e o relatório conclui que há pouca relação entre a 
quantidade de pedidos de vista e o tempo necessário para a produção 
dos votos. Aliás, a esse respeito, os autores concluem que, em boa parte 
dos indicadores analisados, o tempo não é necessariamente influenciado 

26 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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pela quantidade de processos que chegam para os ministros. O principal 
problema do STF é de gestão27. 

A morosidade processual contribui substancialmente para a ine-
ficiência do Judiciário que, por sua vez, causa impacto negativo na eco-
nomia, na medida em que desestimula investimentos ou colabora para a 
realização de negócios jurídicos malfeitos. 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 ex-
tensos períodos, os danos podem ser catastróficos, levando até mesmo à 
inviabilidade de determinados negócios.

6. Propostas de Melhoria do Contencioso

Apresentadas essas questões, emergem sugestões que buscam mitigar 
os gargalos levantados e imprimir mais qualidade ao funcionamento das 
instâncias de julgamento administrativa e judicial. Importante ressaltar 
que, embora o tema da excessiva litigiosidade e das disfuncionalidades do 
contencioso seja fundamental, não existem muitos estudos aprofundados 

27 “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 [...].”



111

Tax Gap e Contencioso Tributário Brasileiro

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 tri-
butários de países com alto nível de segurança jurídica e certeza tributária 
e baixo índice de contencioso28.

6.1. Fatores extrínsecos

O presente item apresenta as proposições extrínsecas, inerentes de 
forma abrangente ao sistema tributário, mas que impactam o conten-
cioso 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 parcela-
mentos e os incentivos fiscais, propiciar mais transparência e confiança às 
relações entre Fisco e contribuintes, promover a utilização de procedimen-
tos de consulta e fomentar a coordenação e a sistematização da legislação 
e, ademais, reforçar a relevância da adoção de medidas alternativas de re-
solução 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. 

28 CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Disfunções do sistema tributário brasileiro. 2017. 
Disponível em: https://drive.google.com/open?id=1WvSm0xHsoWlONcM3dj2AlRzxiLh1hp0n. 
Acesso em: 16 abr. 2020; 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; 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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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.

6.1.1. 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 espe-
ciais 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 reque-
rem sua classificação/distinção e abrem margem inclusive para disputas 
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 le-
gislação 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 sistematizada29. Tais medidas podem ser endere-
çadas em projetos de reforma tributária mais amplos e ambiciosos ou mes-
mo por meio de projetos de reforma tributária mais pontuais e específicos.

29 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. 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. 
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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6.1.2. Racionalização de parcelamentos e incentivos fiscais

O sistema de normas materiais tributárias atual tem uma série de fra-
gilidades que contribuem para o incremento do contencioso e precisam ser 
mitigadas. O extenso número de concessões de programas de parcelamen-
to especial, por exemplo, é um dos principais motores para a morosidade 
do contencioso. 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 melho-
raria 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 Es-
tado teria ferramentas para uma gestão mais eficaz de recursos públicos.

6.1.3. Melhora na relação entre fisco e contribuinte

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 (con-
formidade forçada). 

Essa perspectiva, contudo, vem deixando de ser considerada isolada-
mente para ser tratada em conjunto no contexto do que se denomina con-
formidade voluntária, fomentada pelas políticas de confiança, cooperação, 
transparência, acesso à informação e abordagens baseadas na classificação 
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de risco do contribuinte (políticas denominadas, pela OCDE, como con-
formidade cooperativa). Nota-se, portanto, uma evolução do conceito de 
“paradigma do 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 no-
vos padrões de confiança e transparência no contexto da conformidade 
tributária. Há, contudo, um longo caminho ainda a percorrer a fim alcan-
çar maior eficiência fiscal e cooperação mútua entre Fisco e contribuintes, 
abandonando a relação antagônica e focada em conformidade forçada, de-
tecção e punição.

Nesse sentido, o presente subtópico visa ressaltar que a melhoria na 
relação entre Fisco e contribuintes impacta diretamente o volume do con-
tencioso, tendo em vista que promove a satisfação do crédito antes mesmo 
da sua judicialização.

6.1.4. 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. 

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 comis-
sões que analisem a viabilidade, a interação e as consequências jurídicas 
dos projetos apresentados.
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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 Municí-
pios (5.598 entes federativos). Como consequência, há uma grande difi-
culdade 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 tri-
butária, tanto na perspectiva material quanto processual, garantindo-se 
acesso e transparência aos contribuintes30.

6.1.5. Adoção de medidas alternativas de  
resolução de conflitos

Parte das razões pelas quais o Brasil não dispõe de mecanismos al-
ternativos 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 indisponibili-
dade do bem público31.

Em verdade, contudo, não há na Constituição qualquer impedimento 
para a criação de mecanismos pacíficos de solução de controvérsias tribu-
tárias. 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 arreca-
dação eficiente, em respeito à segurança jurídica, eficiência do patrimônio 
público e praticabilidade da tributação.

Estabelecida a arbitragem em matéria tributária, alguns cuidados de-
vem ser observados, quais sejam: (i) instituição por lei, que indique suas 

30 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, 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.

31 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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condições e limites; (ii) regulamentação da estrutura dos tribunais arbi-
trais 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 li-
mites materiais, a arbitragem poderia se restringir à análise de questões 
fáticas, com aplicação de direito material. Questões atinentes à constitu-
cionalidade 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).

Não se pode deixar de salientar que o Brasil vem gradativamente avan-
çando nesse âmbito, tendo regulamentado recentemente o instituto da tran-
sação tributária, previsto no art. 171 do CTN32. Em 16 de abril de 2020, foi 
publicada a Lei n. 13.988/2020, que trata da transação de débitos tributários 
federais, com duas modalidades: por adesão do contribuinte ou por iniciati-
va 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 e 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 regulari-
zação 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 atual33.

32 “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.”

33 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.
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6.1.6 Desconstitucionalização dos temas tributários

Essa proposição afeta sensivelmente o STF, responsável pela apreciação, 
em última e definitiva instância, de litígios que envolvam matéria constitu-
cional. Mesmo antes do advento da Constituição de 1988, Geraldo Ataliba já 
tecia críticas à rigidez constitucional do sistema tributário brasileiro (ATA-
LIBA, 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 fundamentais 
dos contribuintes. Muitas vezes, ela prevê também materialidades econômi-
cas, tais como renda, folha de salários, faturamento, receita e lucro.

Com esse amplo espectro de temas tributários inseridos na Constitui-
ção, 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 e 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 rele-
vantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultra-
passam os interesses subjetivos do processo”34. Portanto, as discussões fiscais 
vencem o principal filtro existente para barrar a “avalanche de processos que 
chegam ao Supremo atualmente” (BARROSO e BARBOSA, 2016).

Diante desse cenário, seria até que bem-vinda a redução de matérias 
tributárias do Texto Constitucional e sua previsão em legislações comple-
mentares 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 rapidez35.

34 Art. 102, III, § 3o, da CF/1988, regulamentado pelo art. 1.035, § 1o, do CPC/2015.

35 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 
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6.2. Fatores intrínsecos

Os pontos de melhoria externos até aqui trazidos influenciam direta-
mente as etapas anteriores à formação do contencioso em si. Feito esse traba-
lho preventivo, resta então a implementação de medidas nas estruturas con-
vencionais 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.

6.2.1. 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.36 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. Nesse sentido, é um 
contrassenso que, no Brasil, o contribuinte precise reiniciar na esfera judi-
cial 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.

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).

36 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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Uma possível alternativa poderia ser a possibilidade de recorrer das 
decisões de última instância administrativa diretamente na segunda ins-
tância judicial. Se é verdade que, 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 admi-
nistrativa dos débitos, o que desafogaria sobremaneira o Judiciário.

Fato é que a instância administrativa deveria funcionar como um fil-
tro para questões que podem (ou poderiam) ser resolvidas independente-
mente 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”.

Além disso, vale lembrar conforme demonstrado supra, que há fra-
gilidades 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 procedimen-
tos 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. Para os 
auditores fiscais, não há garantia de retorno a seus respectivos cargos ori-
ginais 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 con-
federação empresarial ou central sindical que os indicaram originalmente.

Ambas as situações referidas podem causar conflito de interesses en-
tre os conselheiros (representantes tanto do Fisco quanto dos contribuin-
tes) 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 pesquisa-
dores do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV (VASCONCELLOS; SILVA; 
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MATTHIESEN, 2020) sugere tanto uma ampliação no tempo de duração 
do mandato quanto, em regra, a renovação automática. Além disso, o es-
tudo 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 especiali-
zação 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 pode-
riam 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 sele-
tivos, 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 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. 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.

6.2.2. Criação de varas especializadas e redefinição  
de competências e procedimentos

Conforme se viu ao longo deste trabalho, as causas tributárias repre-
sentam grande parte do estoque de processos pendentes de discussão nas 
instâncias judiciais. Por conseguinte, dada a grande relevância das discus-
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sões tributárias acerca do contencioso, seria bem-vinda a criação de varas 
especializadas em matéria tributária, compostas por corpo julgador devi-
damente 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 competên-
cias 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 conse-
lhos de classe. Por fim, Conrado et al. (2019b) sugerem, ainda, que sejam di-
ferenciados os procedimentos de cobrança conforme a origem dos créditos. 
Assim, um tributo declarado e não pago – cuja provável discussão, se aplicá-
vel, 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.

6.2.3 Adoção e respeito aos prazos existentes

A celeridade processual não é um valor que se deva perseguir a qual-
quer 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 pro-
cessuais37, a fim de ter parâmetros para o estabelecimento de metas de jul-
gamento e prazos razoáveis para o trâmite processual, ainda que somente 
para fins de norteamento da atuação dos agentes processuais.

37 A exemplo dos relatórios realizados pelo CNJ (Justiça em Números), STF (Supremo em Números), 
e PGFN (PGFN em Números).
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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 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 com-
plexidade 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 Constitu-
cional da Espanha e a Corte de Cassação da Itália.

Haddad (2005), ao debruçar-se sobre o tema, defende que o tempo ra-
zoável de duração de um processo seria o cálculo aritmético do somatório 
dos prazos processuais concedidos pelo legislador para o provimento ju-
risdicional. 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 administrativas38, o de um ano para julgamento de incidente de 
resolução de demandas repetitivas, recurso com repercussão geral reco-
nhecida ou recursos repetitivos39 e, ainda, o de dez dias para vista dos autos 
em julgamento de apelação ou agravo40.

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 

38 Art. 24 da Lei n. 11.457/2007.

39 Arts. 980, 1.035, § 9o, e 1.037, § 4o, do CPC/2015.

40 Art. 555, §§ 2o e 3o, do CPC/1973, introduzido pela Lei n. 11.280/2006.
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não faz frente a seu tamanho41. Não se pode admitir, contudo, que se uti-
lize desse argumento como desestímulo à constante busca por eficiência e 
cumprimento de metas do Judiciário e instâncias administrativas.

6.2.4. Criação de novas e boas práticas de gestão

Medidas que promovam boas práticas de gestão de processos e recur-
sos 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 iniciati-
vas existentes no Judiciário e Administração Pública no sentido de levan-
tar 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 represen-
tou um importante avanço para a celeridade do trâmite processual foi a 
implantação do processo (judicial e administrativo) eletrônico. A implan-
tação, entretanto, ainda está defasada em boa parte das unidades da fede-
ração e demanda aprimoramento e implementação total, o que certamente 
se traduz em ponto de melhoria a ser observado para os fins que este tra-
balho apresenta.

Exemplo de implementação de sucesso se deu com o Sistema de Auto-
mação 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 magistrados42.

Ainda no tocante à tecnologia, as mais modernas discussões vêm 
oferecendo substancialmente mais ferramentas de inteligência artificial e 

41 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).

42 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.tjsp.jus.br/
CemPorCentoDigital. Acesso em: 15 set. 2020.
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machine learning para a seara de resolução de litígios. Segundo os espe-
cialistas 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”43. A tecnologia 
também permite a consolidação dos dados de sessões de julgamento e de 
casos resolvidos, o que proporciona maior eficiência na reunião de ele-
mentos 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.

6.2.5. Responsabilização do Estado pela demora  
e das partes pela obstrução no julgamento

Esse ponto deve ser visto com muita cautela e parcimônia, mas me-
rece atenção. O que se vê hoje na prática processual – notadamente no 
STF – é uma 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 n. 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 tanto44.

Longe de pretender atribuir a razão principal da demora dos julgamen-
tos apenas a esse aspecto, o que se tem é que, em ambos os lados (juiz e par-
tes), 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.

43 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.

44 “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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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 situa-
ções em que esse prazo for excedido. Schenk (2013) menciona o exemplo 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem aplicado conde-
nações 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 1a instância.

6.2.6. Mudança do 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 até o STF para análise de sua constituciona-
lidade, 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 competên-
cias e disposição sobre as materialidades econômicas (renda, lucro, fatu-
ramento, receita, folha de salários), o que permite conduzir ao STF todas 
as discussões sobre exigências tributárias; (ii) alta combatividade dos ad-
vogados para levar as discussões até as últimas instâncias, fomentada pela 
percepção de que o STF, não raro, modifica seu entendimento sobre de-
terminado 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”45. 

O resultado desses fatores é que uma ampla gama de recursos é con-
duzida ao STF para análise, o que compromete a capacidade de julgamento 
do órgão e, por consequência, colabora para a morosidade dos julgamen-
tos. Assim, uma medida que poderia contribuir para o alívio de causas 

45 Art. 103, III, § 3o, da CF.
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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”.

Conclusão

Em síntese conclusiva, o presente artigo buscou situar o fenômeno 
do tax gap, demonstrar que suas principais causas são extrínsecas ao con-
tencioso, mas que, no Brasil, o contencioso acaba por retroalimentar o tax 
gap. O cenário levantado, em especial os estoques crescentes de litígio, evi-
denciam uma situação de ineficiência e demora na prestação juridicional 
pelos tribunais administrativos e judiciais, que seriam os locais adequados 
para a resolução de conflitos e fechamento do tax gap.

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. Nes-
se particular aspecto, o sistema de direito material tributário é altamente 
complexo e burocrático – um dos piores do mundo –, o que contribui subs-
tancialmente 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 meca-
nismos de autocomposição ou solução pacífica de 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 sistema-
tizado e permeado por programas de parcelamentos e incentivos fiscais ao 
longo de sua história. Uma reforma que enderece essas questões seria im-
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portante medida para reduzir o contencioso, especialmente se simplificar 
o sistema, deslocar a matéria tributária da Constituição para normas infra-
constitucionais, extinguir incentivos fiscais e programas de parcelamento 
(ou instituir estes últimos definitivamente) e conferir maior profissionalis-
mo 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 lon-
ga 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 situa-
ção 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 alter-
nativa 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 com-
petências e procedimentos em conformidade com a origem e tamanho dos 
créditos a serem cobrados também seriam importantes medidas para garan-
tir 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.

Seguindo-se essas medidas, além de outras acima mencionadas, 
como a constituição de boas práticas de gestão processual, criação e res-
peito a prazos, responsabilização dos agentes e deslocamento do eixo da 
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repercussão geral, arrisca-se a dizer que surgirá então um novo contencio-
so, muito mais enxuto e célere.
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Prefácio ao Artigo 5

Paulo Cesar Conrado

Um dos mais inexplicáveis paradoxos do contencioso tributário se-
gue sendo o descompasso, no que se refere à prestação de garantia, entre os 
planos da realidade econômico-financeira (no mais das vezes, celeremente 
impulsionada pela dinamicidade do mercado) e o jurídico-normativo.

O trabalho de Karina Gomes Andrade – por meio do qual se titulou 
Mestre em Direito Tributário pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), obtendo nota e distinção máximas por 
ocasião da banca pública de avaliação – evidencia com clareza esse “problema” 
e, só por essa medida, já deveria ser lido (e aplicado) com toda atenção.

Há, com efeito (e assim demonstra Karina), um curioso anacronismo 
na postura tomada pelo direito brasileiro no trato da garantia exigida no 
fluxo executivo fiscal, como se essa fração do processo fosse dissociada 
da função que efetivamente exerce, tal seja, a de assegurar a satisfação do 
crédito demandado.

Processando-se no plano da realidade econômica – não na abstrata 
camada do direito –, a função da garantia deve com aquele plano dialogar 
o mais proximamente possível.

Não obstante tal certeza, ainda seguimos pensando no assunto a par-
tir da literalidade normativa, o que, em si, não é ruim (afinal legalidade é 
um dos pilares do Estado de Direito). O problema é tomar essa literalidade 
como ponto de chegada, fechando os olhos para tudo o mais.

Talvez porque tenhamos nos perdido, historicamente, no que se re-
fere à instrumentalidade do direito (e do processo), passamos a achar isso 
normal – o exemplo do seguro é emblemático: anos de discussão, efetiva-
mente pacificada apenas quando a lei ganha, em sua literalidade, a previsão 
desse instrumento – Karina usa essa referência histórica nos lembrando, 
inclusive, que essa espécie de garantia foi “antecipada” em termos de acei-
tabilidade pela Fazenda Nacional, por meio de normativo próprio, uma 
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clara demonstração do quão desinteressante por ser esse deságio entre di-
reito e realidade (no caso, a econômica, determinada pelo mercado).

Em excelente hora, somos chamados por Karina a pensar sobre o 
assunto a partir das recomendações que oferta, dentre as quais nos cha-
ma atenção, por sua fácil operatividade, da abertura de uma espécie de 
“norma em branco” conciliadora da literalidade legal com a dinamicidade 
do mercado – previsão que operaria de modo a permitir, para além dos 
modelos de garantia nominados na legislação, a tomada de outros tantos 
(inominados legalmente) que, tão bons quanto os primeiros, viessem a ser 
reconhecidos pela Fazendas em normativos próprios, seguramente mais 
conectados com a crescente abertura de novos instrumentos expressivos 
de valor pecuniário.
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Artigo 5 
Garantia do Crédito Tributário em Execução 

Fiscal: uma Proposta de “Conciliação” 
do Direito com o Plano Econômico

Karina Gomes Andrade

Introdução

A garantia do crédito tributário, por si só, já constitui um grande 
desafio aos contribuintes. Se por um lado, a legislação que trata das mo-
dalidades de garantia permanece engessada, por outro, há um claro movi-
mento normativo voltado a conferir efetividade ao processo executivo por 
meio de garantias consubstanciadas primordialmente em dinheiro, carta 
de fiança e seguro garantia.

Nas últimas décadas, a despeito da inegável evolução das relações eco-
nômicas, a Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF) permaneceu 
praticamente inalterada no que tange ao modelo normativo de garantia 
do crédito tributário. A única novidade, nesse aspecto, ficou por conta da 
Lei n. 13.043/2014, que incluiu o seguro garantia no rol dos bens e direitos 
passíveis de nomeação no âmbito da demanda executiva fiscal.

Na seara processual, a seu turno, ainda na vigência do CPC/73, foram 
promovidas importantes inovações normativas voltadas a conferir efeti-
vidade e celeridade ao processo de execução no contexto da Reforma do 
Poder Judiciário, inaugurada pela Emenda Constitucional n. 45/2004.

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015, que instituiu o novo 
CPC, a preferência pelo dinheiro ganhou força, haja vista que, além de 
tê-lo mantido como garantia prioritária na ordem de gradação da pe-
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nhora, estabeleceu a sua primazia em relação aos demais bens e direitos 
passíveis de constrição. 

A nova ordem processual positivou acepção mais moderna do prin-
cípio da menor onerosidade já adotada pela doutrina1, que vincula a redu-
ção do ônus imposto ao executado à plena satisfação do exequente, influen-
ciando de forma determinante a interpretação conferida pelos tribunais às 
normas que tratam da garantia do crédito executado.

No cenário delineado, resta claro que, na atualidade, o contribuinte 
que ostenta situação financeira favorável e possui débitos executados tem, 
basicamente, três alternativas para garanti-los: depositar o montante inte-
gral em juízo, ofertar fiança bancária ou seguro garantia.

Não se pode perder de vista, contudo, que a penhora de dinheiro, 
assim como a contratação de fiança bancária ou de seguro garantia, im-
plicam custos relevantíssimos para o executado no decorrer do processo.

Assim, o escopo do trabalho é o de analisar quais são as alternativas 
que se apresentam para resolver o problema que gravita em torno da disso-
ciação do modelo normativo de garantia do crédito tributário em relação 
à realidade econômica.

O ponto de partida é evidenciar a natureza imediata da relação esta-
belecida entre execução fiscal e realidade econômica, dado o seu propósito 
inquestionável de promover a satisfação da obrigação tributária inadimpli-
da espontaneamente ou por meio da expropriação. Nesse sentido, emerge 
como consequência a relevante função econômica da garantia no processo 
de execução fiscal.

Caminhando adiante, proceder-se-á a uma análise crítica do modelo 
normativo de garantia do crédito tributário que, embora tenha sido arqui-
tetado tendo como diretriz a potencialização da relação do processo execu-
tivo com o plano econômico, paradoxalmente, no dia a dia, se vê afastado 
pelo plano jurídico-normativo (em que se situa a figura da garantia).

O objetivo final será alcançado quando apresentarmos as alternativas 
– decorrentes ou não de inovações legislativas – capazes de conciliar o mo-
delo normativo de garantia do crédito tributário com o plano econômico.

1 THEODORO JÚNIOR, H. Curso de direito processual civil. Volume II: Processo de Execução 
e Processo Cautelar. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 130; MOREIRA, J. C. B. Tendências 
na execução de sentenças e ordens judiciais. In: Temas de direito processual: Quarta Série. São 
Paulo: Saraiva, 1989, p. 221.
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Quando falamos em “conciliação” de planos – usando proposital-
mente o termo grafado entre aspas no título do presente trabalho –, o que 
pretendemos, em última razão, é tirar da sombra a relação, íntima, entre 
direito e realidade, harmonizando (e não confrontando) o ideal do assegu-
ramento do crédito com os caminhos que o plano econômico, em toda sua 
dinâmica, viabiliza.

1. A Execução Fiscal no Contexto do Contencioso Tributário

A execução fiscal corresponde ao canal processual por meio do qual 
a Fazenda Pública objetiva a emissão de tutela jurisdicional capaz de con-
cretizar, no plano fenomênico, o direito creditório certificado no título 
executivo que lhe serve de fundamento Certidão de Dívida Ativa (CDA)2, 
fazendo-o mediante a atração da vontade espontânea do devedor ou, em 
último apelo, mediante a expropriação de bens e/ou direitos integrantes de 
seu patrimônio, a sua conversão em pecúnia e o subsequente adimplemen-
to do crédito executado. 

Diferentemente do que ocorre com as ações antiexacionais, a execu-
ção fiscal relaciona-se com o plano econômico de forma direta, uma vez 
preordenada a obter os efeitos práticos do pagamento, vale dizer, da ex-
tinção do crédito tributário executado, nos termos do art. 156, I do CTN.

Nessa perspectiva, possui papel de relevo a garantia prestada pelo 
devedor no contexto da execução fiscal, voltada a assegurar crédito tribu-
tário inadimplido, notadamente quando há discussão judicial a respeito 
da cobrança.

Afinal, discussões dessa natureza podem durar muitos anos na realida-
de brasileira3 e, nesse período, podem ocorrer oscilações significativas na si-
tuação patrimonial do devedor, por razões diversas alheias à sua vontade ou 

2 Nos termos do art. 201 do CTN: “Constitui dívida ativa tributária a proveniente de crédito dessa 
natureza, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o 
prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final em processo regular [...]”.

3 Conforme estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) em decorrência 
de um acordo de cooperação técnica firmado em 2008 com o Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), o tempo médio de duração de uma execução fiscal no Brasil é de, aproximadamente, 10 
(dez) anos. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/
livro_custounitario.pdf. Acesso em: 13 nov. 2020.
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mesmo em decorrência de esvaziamento patrimonial deliberado, frustrando 
a tutela jurisdicional executiva. Esse risco é mitigado pela garantia.

É bem verdade que a forma de satisfação do crédito fazendário variará 
em função da modalidade de garantia utilizada no caso concreto, mas sem-
pre decorrerá de sua transformação em dinheiro – exceto quando assim já 
materializada, hipótese em que, por razões óbvias, a transformação antes 
referida se afigura desnecessária.

Inevitável, pois, concluirmos que a garantia possui relevante função 
econômica (quiçá seu principal traço) no contexto da cobrança judicial do 
crédito tributário. Nesse cenário, o que se espera é que as normas que ver-
sam sobre a garantia (voluntária ou forçada) estejam conectadas com o 
plano econômico e sejam interpretadas tendo-o como referencial.

2. O Modelo Normativo de Garantia do Crédito 
Tributário no Contexto da Execução Fiscal

Embora o modelo normativo de garantia do crédito tributário esteja 
essencialmente previsto na LEF, que praticamente não sofreu mudanças, 
não é possível analisá-lo criticamente sem conectá-lo com o movimento 
em prol da efetividade da jurisdição, inclusive a executiva, que ocasionou 
uma série de reformas na legislação processual ao longo das últimas déca-
das e modificou a acepção de princípios básicos norteadores do processo 
de execução: utilidade para o credor e menor onerosidade para o devedor.

Isso porque a legislação processual é aplicável subsidiariamente às 
execuções fiscais4 e as alterações empreendidas na legislação processual 
influenciam diretamente a interpretação que se confere ao modelo norma-
tivo de garantia previsto na LEF.

2.1. Utilidade da execução e a menor onerosidade: 
garantias contrapostas ou complementares?

No processo evolutivo da legislação processual, com foco na efetivi-
dade, o acesso à justiça deixou de ser concebido como o direito formal 

4 Art. 1o da LEF.
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de propor e contestar uma ação, passando a assegurar o acertamento do 
direito material e também dos atos práticos necessários à sua implemen-
tação, garantindo aos cidadãos todo o arcabouço processual necessário à 
efetivação daquilo que foi reconhecido em juízo5.

A partir do CPC/15, especificamente no que tange à execução fun-
dada em título extrajudicial, foram empreendidas mudanças na ordem de 
preferência e na sistemática de substituição da penhora, com a ampliação 
das condutas do executado consideradas como atentatórias à dignidade da 
justiça e a inauguração da possibilidade de inclusão do nome do executado 
em cadastro de inadimplentes.

Sem prejuízo do fortalecimento da efetividade, o novo diploma pro-
cessual preservou o princípio da menor onerosidade, reproduzindo, no seu 
art. 8056, disposição do Código anterior, segundo a qual a execução deve se 
fazer pelo modo menos gravoso para o devedor.

Acrescentou o parágrafo único ao mencionado dispositivo, impondo 
ao executado a obrigatoriedade de provar a gravosidade da constrição que 
pretende afastar, assegurando a garantia do crédito por meios mais efica-
zes e menos onerosos. Essa inovação corresponde, sem dúvidas, à positiva-
ção da visão mais moderna da menor onerosidade.

De acordo com essa nova acepção, a menor onerosidade não pode ser 
vista como um limite à atividade executiva, que se contrapõe ao postulado 
da maior coincidência possível (segundo o qual a recomposição do direito 
executado deve se dar de forma mais próxima com aquilo que se pretendia 
acaso não houvesse violação); a opção pelo meio menos gravoso pressupõe 
que os diversos mecanismos considerados sejam igualmente eficazes7.

Os princípios deixaram, pois, de ser concebidos como garantias con-
trapostas em favor do executado e do exequente, respectivamente, para se 

5 SCALABRIN, F.; CUNHA, G. A. da. A menor onerosidade na perspectiva do direito fundamental 
à tutela executiva. Revista de Processo, São Paulo, v. 42, n. 271, set. 2017, p. 181.

6 “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará 
que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar 
outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos 
já determinados.”

7 MOREIRA, J. C. B. Tendências na execução de sentenças e ordens judiciais. In: MOREIRA, J. C. 
B. Temas de direito processual: Quarta Série. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 221.
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tornarem complementares: a execução é movida no interesse do credor e 
a efetividade restará plenamente atendida quando for utilizado meio de 
garantia menos oneroso para o devedor com grau de eficácia superior.

Com a visão atualizada acerca dos princípios norteadores da execu-
ção, passemos a analisar o modelo normativo da garantia do crédito tribu-
tário propriamente dito.

2.2. O depósito, o seguro garantia e a fiança  
bancária no contexto da execução fiscal

De acordo com o art. 7o, II, da LEF, o recebimento da inicial da execu-
ção fiscal importa em ordem para efetivação de penhora se não for paga a 
dívida, nem garantida a execução por meio de depósito, fiança ou seguro. 
Mais adiante, o art. 8o concede o prazo de cinco dias para que o executado, 
tendo sido citado, pague a dívida ou garanta a execução. Essa garantia pode 
ser implementada, nos termos do art. 9o, por meio de depósito judicial, fian-
ça bancária, seguro garantia ou pela nomeação de bens à penhora. A leitura 
dessas disposições evidencia com clareza que constitui direito do executado 
ofertar, em cinco dias contados da citação, dinheiro, fiança ou seguro.

Nesse contexto, é natural a conclusão de que, diante da oferta tempestiva 
de dinheiro, fiança ou seguro, só podem ser contrapostos argumentos relacio-
nados com eventual insuficiência e idoneidade (no caso das garantias fidejus-
sórias), não sendo admissível a graduação das referidas garantias em função 
da liquidez que ostentam sob o pretexto de aplicar as novas acepções da menor 
onerosidade ou da utilidade da execução mencionados anteriormente.

Decerto, por meio do depósito judicial, o executado assegura o adim-
plemento do crédito executado mediante dinheiro que fica à disposição do 
juízo em uma conta judicial aberta com essa finalidade e vinculada ao feito 
até o desfecho da discussão travada nos autos dos embargos à execução.

A fiança bancária ofertada no bojo da execução fiscal8, por sua vez, 
constitui gênero contratual por meio do qual o fiador – necessariamente 
uma instituição financeira9– garante o adimplemento do crédito executa-

8 No âmbito federal, a oferta da fiança é regulamentada pela Portaria PGFN no 644 – cuja redação 
foi alterada, no mesmo ano, pela Portaria PGFN no 1.378 e, em 2014, pela Portaria PGFN no 367.

9 Conforme Resolução no 724/1982 do Conselho Monetário Nacional (CMN)
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do, assumindo a condição de devedor solidário, com expressa renúncia ao 
benefício de ordem.

Finalmente, por meio do contrato de seguro garantia judicial, a segu-
radora garante a um terceiro (segurado) que o devedor (tomador) dispõe de 
recursos para honrar com as obrigações decorrentes de processo judicial, 
ficando obrigado, no caso de inadimplência por parte do tomador (ocorrên-
cia do sinistro), a intervir com recursos próprios a fim de adimplir a dívida.

A despeito do disposto na Circular SUSEP n. 447/201310 e, ainda, da 
previsão constante CPC (que indica o seguro como instrumento capaz de 
substituir a penhora no âmbito das execuções fundadas em títulos extra-
judiciais), a aceitação do seguro garantia em execuções fiscais foi alvo de 
controvérsia durante muitos anos em face do silêncio da LEF, exigindo-se, 
para tanto, que a Fazenda Pública concordasse com a medida. 

Na esfera federal, a admissão do seguro garantia no âmbito das exe-
cuções fiscais foi formalizada inicialmente por meio da Portaria PGFN n. 
1.153/2009, substituída em fevereiro de 2014 pela Portaria PGFN n. 164.

Somente em novembro de 2014, a Lei n. 13.043 alterou a redação dos 
arts. 7o, 9o, 15 e 16 da LEF com o propósito de trazer o seguro garantia, do 
ponto de vista legal, para o contexto dos executivos fiscais. A partir daí, foi 
esvaziada por completo qualquer discussão voltada a questionar o seguro 
como modalidade de garantia no âmbito tributário.

2.3. A penhora na execução fiscal

Retomando o que estabelece a LEF, a penhora tem lugar quando o 
executado exerce o direito à nomeação de bens no quinquídio legal ou 
quando há determinação judicial nesse sentido em face da inércia do exe-
cutado – a chamada penhora livre.

À semelhança do que ocorre em relação ao depósito, seguro e fiança, 
a oferta de bens à penhora no quinquídio legal que sucede a citação, consti-
tui direito do executado, afigurando-se inaplicável a ordem de preferência 
prevista no art. 11 da LEF e no art. 835 do CPC.

10 Trata-se de norma que regulamenta a emissão de seguro para fins de garantia de crédito cobrado 
por meio de execução fiscal
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É certo que, caso discorde da nomeação levada a efeito pelo devedor, 
a Fazenda Pública pode se contrapor, evidenciando as razões pelas quais o 
bem ou direito nomeado à penhora não deve ser aceito (por ser de difícil 
alienação, ter baixa liquidez, não estar sujeito à alienação judicial, den-
tre outros motivos possíveis). Não está autorizada, contudo, a pautar sua 
desconformidade na simples inobservância da ordem de preferência. Se, 
por outro lado, o devedor quedar-se inerte no quinquídio previsto na LEF, 
aplica-se inquestionavelmente a ordem de preferência que coloca o dinhei-
ro em posição privilegiada, admitindo-se certa flexibilidade em relação aos 
demais bens e direitos.

Feitas essas considerações iniciais, é possível afirmar que, tanto no 
contexto da LEF quanto no da legislação processual civil, a penhora deve, 
em alguma medida, observar a gradação que diferencia os bens e direitos 
com base na sua liquidez.

É certo, a par disso, que a ordem prevista no art. 11 LEF destoa um 
pouco daquela constante no CPC/15, o que não seria de se estranhar, afi-
nal, o art. 11 da LEF nunca sofreu alteração desde que entrou em vigor, 
enquanto o legislador processual geral ajustou não só o instituto da pe-
nhora – nas reformas empreendidas no CPC/73 –, mas, com o advento do 
CPC/15, teve ensejo para fazer a gradação refletir a evolução das relações 
civis e a efetiva liquidez dos bens penhoráveis nas circunstâncias atuais, 
conforme dicção do art. 835 do diploma em vigor.

Tanto na LEF, quanto nas diversas versões da lei processual, o di-
nheiro manteve-se, como não poderia deixar de ser, em primeiro lugar na 
ordem de preferência – o que é muito natural, já que o objetivo da execução 
é promover a satisfação do crédito do exequente por meio da expropriação, 
inexistindo forma mais líquida para tanto que o dinheiro.

O novo CPC cuidou também de disciplinar algumas modalidades 
de bens que já vinham sendo penhorados na prática mesmo sem previsão 
normativa específica, além de elevar a posição, na gradação geral, dos tí-
tulos da dívida pública e dos valores mobiliários desde que tenham cota-
ção em mercado, o que indica a existência de terceiros interessados na sua 
aquisição e na circulação dos valores representados pelos títulos.

De todo modo, a inovação mais expressiva, sem dúvida, foi a em-
preendida pelo § 1o do art. 835 no que diz respeito ao caráter prioritário da 
penhora de dinheiro. A partir dessa disposição, o dinheiro passou não só a 



149

Garantia do Crédito Tributário em Execução Fiscal:  
uma Proposta de “Conciliação” do Direito com o Plano Econômico

ocupar o primeiro lugar na ordem de preferência como também se tornou 
prioritário, o que, segundo a literalidade do dispositivo, significa dizer que, 
em regra, nenhuma relativização pode ser feita quanto à incidência dessa 
espécie de garantia em função das especificidades do caso concreto.

Não vemos qualquer impropriedade na atribuição do caráter priori-
tário ao dinheiro, que constitui o meio mais efetivo de asseguramento do 
crédito executado.

Isso se justifica, entretanto, no contexto em que o executado não te-
nha exercido seu direito à oferta de garantia ou nomeação de bens à penho-
ra no prazo legal.

Insistimos nisso porque, do contrário, havendo dinheiro disponível, 
nenhuma outra forma de garantia será viável, solução que não nos parece 
condizer com a sistemática estabelecida na legislação em vigor.

No que diz respeito aos demais bens e direitos, é importante ressaltar 
que o § 1o do art. 835 do CPC autorizou expressamente a flexibilização da 
ordem de preferência de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Tal flexibilização, na vigência do CPC/73, era defendida com base no 
já abordado princípio da menor onerosidade que, como visto, teve sua apli-
cação limitada, após a entrada em vigor do CPC/15, à demonstração de 
que o meio menos oneroso de garantia tem grau de eficácia equivalente se 
comparado com aquele que o devedor pretende evitar.

Poder-se-ia cogitar de um aparente contrassenso entre as normas em 
questão: de um lado, o novo § 1o do art. 835 legitima a flexibilização da 
ordem de preferência e, de outro, o novo parágrafo único do art. 805 atrela 
a menor onerosidade à utilização de meio com nível de eficácia equivalente 
ao do bem ou direito cuja constrição se pretende evitar.

Consideremos, porém, que eficácia e liquidez (traduzida na ordem de 
preferência) não são expressões equivalentes. É possível que bens e direitos 
estejam em posições diversas na ordem de preferência por apresentarem 
níveis diversos de liquidez, mas, diante das especificidades do caso con-
creto, apresentem o mesmo nível de eficácia no que diz com a preservação 
dos interesses do credor. Daí porque não vislumbramos contradição entre 
as referidas normas.
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2.4. A visão dos tribunais

Sob a perspectiva jurisprudencial, os tribunais pátrios, em especial 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ), acompanharam a evolução legislati-
va do processo de execução, tendo assimilado a intenção de conferir-lhe 
maior efetividade sem menosprezar a menor onerosidade.

Merece destaque, porém, como ponto de desalinhamento entre legisla-
ção e jurisprudência, o tratamento indiscriminado dispensado pelos tribunais 
às garantias ofertadas tempestivamente pelo devedor no contexto da execução 
fiscal em relação àquelas que demandam a atuação impositiva do juiz.

A inobservância da sistemática prevista na LEF, nesse aspecto, reper-
cute no entendimento – equivocado, ao nosso ver – de que toda e qualquer 
penhora (seja decorrente de nomeação, seja livre) implica a obediência da 
ordem de preferência, legitima a inadvertida recusa de fiança e de seguro 
ofertados tempestivamente pelo executado, tudo sob o fundamento da pri-
mazia do dinheiro, ao passo que autoriza a substituição de fiança e seguro 
tempestivamente ofertados por dinheiro com base no mesmo argumento.

A esta altura, entendemos que a primeira das consequências da inob-
servância da sistemática prevista na LEF – tratamento indiscriminado da 
penhora por nomeação e da penhora livre – é a que mais preocupa, à me-
dida que as discussões que versam sobre a prevalência do dinheiro sobre 
seguro e fiança tendem a se esvaziar em face da previsão contida no § 2o 
do art. 835 do CPC/15, que equiparou as três modalidades de garantia para 
fins de substituição.

Decerto, se fosse assegurado ao executado o direito de nomear bens à pe-
nhora sem a necessária observância da ordem de gradação, cabendo à Fazen-
da Pública, nessas circunstâncias, evidenciar a ofensa à utilidade da execução, 
com a instauração de um contraditório consistente a esse respeito, chegaría-
mos a um volume razoável de processos garantidos por bens e direitos, exceto 
dinheiro, com custo reduzido sem prejuízo da utilidade da execução.

Como essa distinção não existe sob o prisma jurisprudencial, a con-
clusão a que se chega é que o contribuinte que possui situação patrimonial 
ou financeira favorável, independentemente da postura que adote em face 
da cobrança do crédito tributário (proativa, reativa ou inerte), tem neces-
sariamente que garantir o seu adimplemento por meio de dinheiro, seguro 



151

Garantia do Crédito Tributário em Execução Fiscal:  
uma Proposta de “Conciliação” do Direito com o Plano Econômico

ou fiança, instrumentos de alto grau de liquidez, assumindo os custos que 
lhe são decorrentes, sobre os quais discorreremos a seguir.

3. As Repercussões Econômicas da Garantia  
sob a Perspectiva do Executado

No caso do depósito, não é possível estimar o custo de manutenção 
da garantia dadas as inúmeras variáveis que devem ser levadas em consi-
deração para esse fim, muitas delas relacionadas com a saúde financeira do 
devedor, seu perfil de crédito, o tipo de atividade que desenvolve, além de 
seu porte, dentre outros.

Conceitualmente, contudo, é inegável que as repercussões da indis-
ponibilidade dos valores depositados para o executado estão diretamente 
relacionadas com a redução da liquidez que o devedor enfrenta – em maior 
ou menor medida – quando o crédito executado é garantido por meio de 
depósito judicial.

Falamos em “maior medida”, quando o devedor tem o seu capital de giro 
comprometido por conta do direcionamento dos seus recursos para a garantia 
do crédito tributário. Em “menor medida”, por outro lado, quando a garantia 
sob a forma de dinheiro não chega a afetar o capital de giro do devedor, mas 
compromete a realização de investimentos necessários à manutenção da sua 
competitividade no mercado e à expansão das suas atividades, muitas vezes 
com possível retorno superior à variação da taxa Selic.

Os custos que envolvem a fiança bancária e o seguro garantia, ao seu 
turno, podem ser estimados com maior facilidade. Para tanto, considera-
mos que uma execução fiscal possui tempo médio aproximado de tramita-
ção de dez anos de tramitação, seguindo as diretrizes do estudo elaborado 
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)11.

Atualmente, o custo da fiança bancária gira em torno de 1,5% a 6% do 
valor da dívida garantida em função da análise de risco do contribuinte pe-

11 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA); CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA (CNJ). Custo Unitário do Processo de Execução Fiscal na Justiça Federal: Relatório 
de Pesquisa. Brasília, 2011. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/
livros/livros/livro_custounitario.pdf. Acesso em: 13 nov. 2020
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rante a instituição financeira. Essa análise geralmente envolve o histórico do 
cliente com o banco, análise do balanço, alavancagem, entre outros fatores12.

Deixando de lado os custos indiretos e tomando como parâmetro o 
ponto médio da taxa de comissão (de 3,8% ao ano), podemos inferir que, 
com a execução fiscal pendente por dez anos, o devedor que optar pela fiança 
terá incorrido em um custo correspondente a 38% do valor do crédito exe-
cutado, sem considerar que, em todo esse período, terá comprometido, total 
ou parcialmente, sua linha de crédito junto à instituição financeira fiadora.

Em relação ao seguro garantia, a taxa de corretagem exigida das se-
guradoras varia entre 0,5% e 2% ao ano, percentuais bem inferiores aos 
praticados pelos bancos13 com a vantagem adicional de não comprometer 
a linha de crédito do devedor junto às instituições financeiras.

Ainda assim, se fizermos o exercício proposto quando analisamos a 
fiança, tomando como parâmetro um percentual médio da taxa de comis-
são de 1,3% ao ano, considerando que a execução fiscal dure, em média, 
dez anos, ao final do período o devedor que optar pelo seguro terá incorri-
do em um custo correspondente a 13% do crédito executado.

No que tange à penhora, é possível afirmar que quando o objeto da 
constrição é dinheiro, o custo bem parecido com o do depósito judicial 
– em ambas as hipóteses, o devedor fica com os recursos depositados ou 
penhorados indisponíveis ao longo do processo –, com a agravante, porém, 
de que não decorre de um ato de vontade do devedor, o que constitui in-
dício de que a indisponibilidade dos recursos terá uma repercussão mais 
negativa na sua atividade.

No que se refere aos demais bens e direitos integrantes do patrimônio do 
devedor, as circunstâncias fáticas de cada caso têm repercussão direta nos cus-
tos decorrentes da penhora, sendo difícil adotar um padrão como referência.

Esses custos serão mais ou menos representativos a depender das res-
trições impostas aos atributos da propriedade do bem ou direito penhora-
do, consubstanciados no uso, gozo e disposição.

12 RAVELLI NETO, R. Custos diretos e indiretos das garantias: seus impactos na realidade 
empresarial. In: MASCITTO, A. et al. Garantias judiciais no processo tributário: cenários, 
perspectivas e desafios. São Paulo: Blucher, 2018, p. 25.

13 RAVELLI NETO, R. Custos diretos e indiretos das garantias: seus impactos na realidade 
empresarial, cit., p. 26.
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4. O Modelo Normativo de Garantia e o Plano Econômico

4.1. Porque é necessário conciliar o modelo normativo 
de garantia com o plano econômico?

Chegamos onde queríamos quando abrimos este tópico: de um lado, 
já assentamos a importância da garantia no contexto da execução fiscal sob 
a perspectiva econômica; de outro, mapeamos as repercussões econômicas 
negativas do modelo normativo tal como interpretado pelos tribunais pá-
trios, em especial pelo STJ, com o propósito, absolutamente legítimo, de 
conferir efetividade ao processo de execução.

Como decorrência das reflexões que fizemos, constatamos que, embora 
o modelo normativo tenha como diretriz a aproximação de direito e realidade 
econômica, do ponto de vista prático tem concorrido para distanciá-los, dando 
relevo a modalidades de garantia com alto grau de liquidez, porém onerosas.

A necessidade de “conciliação” a que nos referimos tantas vezes se justifica 
não só pelo paradoxo sinalizado no parágrafo anterior, mas também pela repre-
sentatividade do contencioso tributário, que envolve cifras bilionárias14 e cuja 
discussão no âmbito judicial tem como pressuposto a prestação de garantia15.

4.2. As propostas de conciliação

4.2.1. Plano interpretativo pragmatista

4.2.1.1. A suspensão da exigibilidade do crédito  
tributário em sede de embargos à execução 
independentemente de garantia: uma proposta  
de interpretação sistemática da LEF e do CTN

Em janeiro de 2001, a Lei Complementar n. 104 acrescentou o inciso 
V ao art. 151 do CTN, prevendo nova causa de suspensão da exigibilidade 

14 LOPES, A. T. L. R. O contencioso tributário sob a perspectiva corporativa: estudo das 
informações publicadas pelas maiores empresas abertas do país. Dissertação (Mestrado em 
Direito Tributário) – Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2017.

15 Art. 16, § 1o, da LEF.
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do crédito tributário pela concessão de liminar ou de tutela antecipada em 
outras espécies de ação judicial além do mandado de segurança.

Examinando a questão sob o prisma do CPC/15, a partir da entrada 
em vigor da referida lei complementar, o juiz pode determinar a suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário em qualquer ação voltada à discussão 
do crédito tributário por meio de provimento que veicule tutela provisória 
de urgência desde que restem demonstrados a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse contexto normativo, o STJ sedimentou o entendimento, ao qual 
nos filiamos, de que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tri-
butário em sede de ação anulatória de débito fiscal independentemente do 
depósito judicial do montante integral à medida que os incisos II e V do art. 
151 do CTN encerram causas de suspensão absolutamente autônomas16.

A questão que colocamos é a seguinte: se isso é possível em sede de 
ação anulatória de débito fiscal, por que não seria em sede de embargos à 
execução fiscal?

A partir da leitura do art. 151, V, do CTN, encartando-se os embargos 
à execução dentre as espécies de ações antiexacionais voltadas à desconsti-
tuição do crédito tributário, não há qualquer motivo que possa justificar a 
inaplicabilidade do dispositivo em referência a esse canal processual.

Dúvidas, no entanto, podem surgir acerca da possibilidade de sus-
pensão da exigibilidade do crédito tributário em sede de embargos à exe-
cução independentemente de garantia em face do que estabelece o art. 16, 
§ 1o, da LEF, que coloca a garantia como condição de procedibilidade dos 
embargos à execução.

Embora reconheçamos que o tema é controverso, somos da opinião 
de que, afastando-se da interpretação literal e isolada do art. 16, § 1o, da 
LEF, é possível pensar, no cenário normativo atual, na dispensa de garantia 
como pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução em situa-
ções excepcionais, como aquela em que reste reconhecida judicialmente 
a presença dos pressupostos para a suspensão da exigibilidade do crédito 

16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1.809.674/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma. Julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 
REsp 1.656.752/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Julgado em 18/04/2017, 
DJe 02/05/2017.
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tributário, a partir de uma interpretação sistemática da LEF e do CTN, 
tendo como referencial o plano econômico.

Afinal, estando presentes os requisitos que autorizam a suspensão 
da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, inciso V, do 
CTN, qual é a lógica de se exigir garantia para a oposição dos embargos à 
execução fiscal e não o fazer na ação anulatória de débito fiscal, que tem 
o mesmíssimo propósito de desconstituir o crédito tributário executado?

Decerto, a identidade da natureza jurídica dos embargos à execução 
fiscal e da ação anulatória de débito fiscal é há muito reconhecida pelo 
STJ17. E não é só. A Corte Superior assentou que a ação anulatória de débi-
to fiscal deve tramitar no mesmo juízo da execução fiscal, reconhecendo 
a existência de relação de conexão entre as ações a justificar a reunião dos 
processos para julgamento conjunto, de modo a evitar o risco de prolação 
de decisões conflitantes.

Nesse contexto, parece-nos tranquila a conclusão de que, ajuizada 
ação anulatória de débito fiscal, não há como dar prosseguimento à ação 
de embargos, ou vice-versa, dada a identidade das ações.

A par de tais orientações, não vemos lógica em exigir garantia como 
pressuposto de admissibilidade dos embargos em circunstâncias em que 
seja judicialmente reconhecida a presença dos requisitos ensejadores da 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no art. 
151, V, do CTN.

A despeito da controvérsia que o tema suscita, entendemos que a so-
lução interpretativa ora proposta converge com o objetivo do nosso traba-
lho – aproximar o direito, pela via hermenêutica, do plano econômico –, 
eliminando a necessidade de garantia em circunstância excepcional sem 
que isso represente risco para a Fazenda Pública, posto que a medida só 
terá lugar quando a argumentação jurídica do embargante for, como quer 
o CTN, suficientemente consistente.

17 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 899.979/SP. Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira 
Turma. Julgado em 23/09/2008, DJe 01/10/2008; BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 851.607/
RS. Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma. Julgado em 07/10/2008, DJe 29/10/2008.
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4.2.2. Plano normativo: soluções que requerem 
alterações legislativas

4.2.2.1. O que já está em discussão: as propostas  
de reforma da LEF

Há diversos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional18 
que propõem alterações na redação da Lei de Execuções.

O ponto comum entre os referidos projetos é a tendência revelada de 
realinhar a prestação de garantia com os efeitos dos embargos à execução 
fiscal: a garantia deixa de constituir pressuposto de admissibilidade dos 
embargos, passando a figurar como requisito para a atribuição de efeito 
suspensivo aos embargos à execução que, por decorrência lógica, deixa de 
ser automático.

As alterações legislativas propostas, contudo, se analisadas isolada-
mente, não concorrem para a solução do problema que constitui o ponto 
central do presente trabalho.

Explicamos: afastar, como medida isolada, a exigência de garantia 
como pressuposto de admissibilidade dos embargos do devedor só bene-
ficia o contribuinte que não dispõe de patrimônio ou recursos para fazer 
face ao crédito executado ou aquele que esvazia o seu patrimônio com o 
propósito deliberado de não assegurar a dívida fiscal, afinal, tanto sob a 
perspectiva da lei processual quanto da LEF, a consequência do não pa-
gamento da dívida ou da inércia do executado no que tange à garantia do 
crédito executado é a penhora forçada.

Assim, o contribuinte que age de boa-fé e dispõe de patrimônio ou 
recursos capazes de assegurar o adimplemento do crédito tributário, inde-
pendentemente da alteração legislativa ora tratada, continuará precisando 
garantir a satisfação da dívida fiscal com o propósito de questioná-la via 
embargos à execução, seja porque a consequência da sua omissão nesse 
aspecto é a penhora, seja porque o seu propósito é, invariavelmente, obter 
a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, a fim de evitar 
o prosseguimento dos atos executivos enquanto suas razões não são apre-
ciadas pelo Judiciário.

18 Nesse sentido, podemos citar os Projetos de Lei n. 1.575 e 1.238, ambos de 2015.
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4.2.2.2. O que deve ser discutido: a nossa visão do problema

4.2.2.2.1. A suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário em sede de embargos à execução 
independentemente de garantia tendo como pressuposto 
alteração legislativa prévia que retire a garantia como 
condição de procedibilidade dos embargos à execução

As propostas de reforma da LEF abordadas no item precedente po-
dem concorrer de forma mais efetiva para a solução que buscamos se ana-
lisadas em conjunto com a possibilidade de suspensão da exigibilidade do 
crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN, conforme defendemos 
no item 5.2.1.1.

É que se, do ponto de vista normativo, a garantia deixar de constituir 
pressuposto de admissibilidade dos embargos, tornando-se requisito para 
a concessão do efeito suspensivo, a suspensão da exigibilidade do crédito 
tributário por meio de tutela provisória se torna uma realidade pratica-
mente inquestionável, sem o desconforto, para alguns, da adoção de viés 
interpretativo que contraria a literalidade.

4.2.2.2.2. Ampliação do rol de garantias previsto na LEF

4.2.2.2.2.1. A introdução de norma tributária  
em branco na LEF

Quando olhamos para o tempo de tramitação dos projetos de reforma 
da LEF aos quais nos referimos anteriormente19 e constatamos que a única 
inovação legislativa das últimas décadas em termos de garantia do crédito 
tributário – a introdução do seguro, repita-se – foi originalmente trazida 
para a seara do Direito Tributário por Portaria baixada pela PGFN (antes 
mesmo de estar prevista na LEF), damo-nos conta do quão complexo (e 
quiçá incompatível) é o processo legislativo nesse assunto. Constatamos, 

19 Aproximadamente seis anos.
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em suma, sua incapacidade, em certos temas, de acompanhar a evolução 
das relações humanas.

Em circunstâncias como esta, existe uma técnica legislativa que con-
siste na criação de norma em branco, cujo preceito deve ser integrado ou 
complementado por fonte formal de hierarquia inferior – tais como de-
cretos, portarias, regulamentos, as denominadas “normas em branco he-
terogêneas”, método que pode ser bastante efetivo na hipótese em que nos 
concentramos. Isso porque, como o processo de criação dessas normas de 
hierarquia inferior é mais dinâmico, a técnica permite que a norma origi-
nária se mantenha alinhada com a realidade social, política e econômica 
sem que seja necessário, para isso, ultrapassar as barreiras do processo le-
gislativo em sentido estrito.

Imaginamos disposição, a ser inserida no contexto da LEF, que ou-
torgue competência às autoridades administrativas para que prevejam, em 
norma regulamentar, a possibilidade de utilização de outras modalidades 
de garantia, além daquelas previstas na LEF.

Trata-se de normatizar fenômeno que ocorreu, na prática, com o se-
guro garantia, cuja utilização em sede de execução fiscal foi veiculada por 
meio da já mencionada Portaria PGFN n. 1.153/2009, normativo anterior 
à atual previsão na LEF – é bem verdade, não recusamos, que essa mo-
dalidade de garantia já era contemplada pelo CPC; àquela altura, porém, 
havia intenso debate acerca da aplicação da lei processual à execução fiscal 
nesse aspecto, diante do silêncio da LEF, o que reaflora a conclusão de que 
a técnica então empregada, mesmo sem a necessária clareza, já era, indire-
tamente, a da norma em branco.

A ideia que trazemos tende à dinamização da garantia do crédito tribu-
tário, de modo que possa acompanhar a evolução das relações econômicas, 
valendo-se, para tanto e em certa medida, do exemplo vanguardista da PGFN.

 4.2.2.2.2.2. A inclusão dos precatórios da mesma  
fazenda exequente como modalidade de garantia  
do crédito tributário

A discussão em torno da penhora de precatórios não é propriamente 
uma novidade.
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Os debates até aqui travados no âmbito do STJ giraram em torno, ba-
sicamente, do caráter relativo da ordem de gradação em função da menor 
onerosidade, do enquadramento dos precatórios na referida ordem como 
dinheiro (primeiro item da lista) ou direito creditório (último da lista), 
adotando-se como premissa invariável a penhorabilidade dos precatórios.

Vemos, pois, que, sob a perspectiva da jurisprudência do STJ, se o 
precatório for incluído como bem passível de penhora, ocupando posição 
relativamente privilegiada na lista, não haverá obstáculos para que se ad-
mita sua aceitação.

A criação de norma que viabilize, ou pelo menos potencialize, a utili-
zação de precatórios pendentes de quitação como modalidade de garantia 
do crédito tributário em face da mesma Fazenda Pública se justifica, sob 
perspectiva prático-econômica, em face da clara resistência que os entes 
federativos apresentam para liquidar as dívidas representadas por preca-
tórios, tudo chancelado pelos sucessivos regimes paralelos de pagamento 
criados desde o advento da Constituição Federal de 1988 com o propósito 
constante de promover o adiamento.

A par de tais considerações, entendemos que o precatório deve ser ex-
pressamente inserido na ordem de bens e direitos penhoráveis no âmbito da 
LEF – não mais como decorrência do seu enquadramento na categoria de 
direitos e ações –, ocupando posição privilegiada em relação aos bens oferta-
dos por terceiros e menos privilegiada do que o dinheiro, o seguro e a fiança 
bancária e os bens próprios, garantias claramente dotadas de maior liquidez.

4.2.2.2.2.3. A inclusão dos covenants no rol de  
garantias do crédito tributário

Embora destoem das garantias tradicionais, os covenants têm poten-
cial para solucionar, em alguma medida, o problema central focalizado 
neste trabalho: o realinhamento do direito com a realidade econômica no 
que tange às formas de garantia do crédito tributário.

Os covenants constituem um sistema de garantia indireta oriundo do 
direito anglo-saxão, instrumentalizado a partir de cláusulas contratuais 
vinculadas a um título de dívida nas quais se estabelecem obrigações posi-
tivas ou negativas, equiparadas às obrigações de fazer e não fazer previstas 
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no Código Civil. Esse sistema está pautado, essencialmente, na boa admi-
nistração e na integridade patrimonial do devedor20.

Pensando na garantia do crédito especificamente tributário, os cove-
nants contábeis (financeiros) aparentam ser os mais apropriados, à medida 
que se prestam a assegurar a saúde financeira do devedor. Nada impede, 
contudo, que se utilize, adicionalmente, covenants não contábeis (não fi-
nanceiros) em situações em que seja necessário imprimir um nível de res-
tritividade maior em função do perfil do devedor.

Importante notar que os covenants contábeis se lastreiam nas in-
formações disponíveis nas demonstrações consolidadas e auditadas que 
atendam aos princípios fundamentais da Contabilidade, além das normas 
estabelecidas pelo órgão regulador do mercado de capitais, a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

Como regra, os covenants são estabelecidos como um pacote, o que sig-
nifica dizer que a garantia do pagamento da dívida decorre da vinculação 
do devedor ao cumprimento de uma série de obrigações que, como já sinali-
zamos, pode ser, a depender do perfil do devedor, mais ou menos restritiva.

A violação do covenant pelo devedor, a chamada violação técnica ou 
default técnico, pode ter consequências diversas a depender do que se es-
tabeleça no instrumento contratual. De modo geral, pode estar previsto o 
pagamento imediato da dívida (previsão inaplicável à garantia do crédito 
tributário, cujo pagamento está vinculado ao desfecho da discussão judi-
cial correlata), a substituição da garantia, a imposição de covenants adicio-
nais, dentre outros.

Nesse contexto, o credor pode, em tese, conceder dois tipos de per-
dão: o temporário, que se caracteriza pela concessão de curto período de 
tempo para que o devedor possa voltar a cumprir a obrigação pactuada, e o 
permanente, em que o credor exime o devedor de cumprir a obrigação por 
período mais alongado, que pode se estender até a liquidação da dívida.

Antecipamo-nos em dizer que, no contexto da garantia do crédito 
tributário, somos da opinião de que não há espaço para o perdão, também 
denominado waiver.

20 BORGES, L. F. X. Covenants: Instrumento de Garantia em Project Finance. Revista do BNDS, 
Rio de Janeiro, v. 6, n. 11, jun. 1999, p. 127.
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Feitas essas considerações gerais a respeito dos covenants, passamos 
a delinear nossa proposta para utilização dessa modalidade de garantia no 
contexto da cobrança judicial tributário.

É importante que se esclareça, de plano, que não temos a pretensão 
de esgotar o tema e nem mesmo de definir os limites dos indicadores a se-
rem cumpridos com vistas à pactuação de covenants contábeis efetivos no 
âmbito tributário, que deve ser objeto de estudo próprio. Nosso propósito 
é lançar luz sobre essa possibilidade.

O que imaginamos é que a Fazenda Pública e o contribuinte (execu-
tado) celebrem um acordo de covenants, vinculado à Certidão de Dívida 
Ativa (CDA) que fundamenta a execução fiscal, no qual restem determina-
das obrigações a serem cumpridas pelo devedor até o desfecho definitivo 
da ação antiexacional proposta com a finalidade de desconstituir o crédito 
tributário executado (anulatória ou embargos), como forma de assegurar o 
adimplemento da dívida se confirmada pelo Poder Judiciário.

Essas obrigações devem garantir a saúde financeira do devedor e, por 
conseguinte, sua capacidade de liquidar o crédito tributário no momento 
processual adequado, seja ele qual for.

Para tanto, devem ser utilizados indicadores de endividamento ca-
pazes de revelar (i) quanto o executado apresenta de dívidas em relação ao 
valor do seu patrimônio e ativos, (ii) o índice de liquidez corrente apto a 
mensurar a capacidade do executado liquidar seus compromissos de curto 
prazo somente com seus ativos de maior liquidez, e (iii) o limite mínimo de 
ativos líquidos do executado em relação ao montante da dívida executada.

Sem prejuízo do estabelecimento de outras obrigações (contábeis ou 
não contábeis), o executado deve assumir o compromisso de apresentar, 
no juízo em que tramita a execução fiscal, semestralmente, balancete ou 
balanço auditado por empresa cadastrada na CVM, a fim de que se possa 
aferir o cumprimento dos covenants contábeis.

Na hipótese de a execução fiscal ser garantida por covenants, na pro-
posta que idealizamos, cabe ao juízo da execução nomear perito contábil, 
a quem competirá atestar o cumprimento ou descumprimento das obri-
gações na periodicidade estabelecida no parágrafo anterior, sendo certo 
que os custos decorrentes desse trabalho devem ser fixados judicialmente 
e suportados pelo executado.
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A grande vantagem dessa modalidade de garantia é seu baixíssimo 
custo, que se restringirá aos honorários do profissional responsável pelo mo-
nitoramento do cumprimento dos covenants, sem guardar qualquer relação 
com o valor garantido, como ocorre hoje em relação ao seguro e à fiança.

Para o credor, embora tudo possa parecer nebuloso à primeira vista 
em face da quebra de paradigmas que essa proposta representa, uma nor-
matização detalhada das obrigações impostas ao devedor pode conferir à 
Fazenda Pública a desejável segurança.

Conclusões

No contexto do contencioso judicial tributário, a execução fiscal, 
como modalidade exacional, se diferencia das demais ações (antiexacio-
nais) – movimentadas por iniciativa do devedor para se contrapor à exi-
gência fiscal – pela relação imediata que mantém com a realidade econô-
mica, dada a aptidão da tutela jurisdicional emitida no contexto executivo 
de alterá-la por meio do adimplemento forçado do crédito executado.

A garantia prestada pelo devedor em sede de execução fiscal possui 
função relevantíssima: assegurar a satisfação do crédito tributário, finali-
dade última do processo executivo. Não é por outra razão que o modelo 
normativo de garantia do crédito tributário deve ter como referencial in-
terpretativo o plano econômico.

O modelo normativo de garantia do crédito tributário praticamente 
não sofreu alterações desde a edição da LEF, mas as mudanças empreendi-
das na legislação processual civil com foco na efetividade da jurisdição, re-
percutiram na forma de interpretá-lo, de modo que os tribunais passaram 
a priorizar garantias dotadas de alto grau de liquidez.

Não obstante tal encaminhamento, garantias mais liquidas implicam 
custos bastante representativos para o executado, circunstância que apare-
lha um paradoxo que justifica a necessidade de conciliação do direito com 
o plano econômico, propósito do presente estudo.

Nesse aspecto, apresentamos propostas vinculadas à interpretação do 
direito posto, além das que derivariam de alterações legislativas.

Como solução interpretativa, defendemos a possibilidade de suspen-
são da exigibilidade do crédito tributário em sede de embargos com funda-
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mento no art. 151, V, do CTN, dispositivo que trata da concessão de tutela 
provisória de urgência ou evidência (já adotando a denominação adotada 
pelo CPC/15) em outras espécies de ação judicial.

Essa proposta possui fundamento jurídico-econômico: a absoluta au-
sência de sentido em se exigir garantia como pressuposto para a oposição de 
embargos à execução quando há razões jurídicas consistentes que sinalizam 
no sentido do afastamento da cobrança, associada à reconhecida identidade 
da natureza jurídica dos embargos e da ação anulatória de débito fiscal.

No plano normativo, as propostas de reforma da LEF que já estão 
em tramitação, embora se afigurem relevantes como forma de realinhar o 
binômio “garantia do crédito tributário e efeito suspensivo dos embargos”, 
isoladamente, não concorrem para a solução do problema enfrentado no 
presente trabalho à medida que não beneficiam o contribuinte que possui 
situação financeira favorável e que, para paralisar o feito executivo, precisa 
prestar garantia.

Ainda nesse plano, sugerimos a ampliação do rol das garantias pre-
vistas na LEF, com a inclusão de norma em branco que permita a utili-
zação de modalidades de garantia, além daquelas previstas na LEF, com 
base em ato normativo expedido pela Fazenda, ademais da inclusão dos 
precatórios como direito creditório passível de penhora e dos covenants, 
modalidade que, conquanto inovadora, poderia ser incorporada na LEF.
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A definição do conceito de devedor contumaz, os desdobramentos 
das opções firmadas em torno desse assunto e, por fim, o processo de apli-
cação prática que daí redunda: eis o desafio bravamente enfrentado pela 
autora, Júlia Silva Araújo Carneiro, no Mestrado Profissional da Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP) 
e que desaguou na produção de premiado trabalho – já publicado, com 
aprimoramentos, pela editora Fórum em 2021.

Altamente envolvida com a instalação de práticas que minimizem o 
impacto gerado por nossas elevadas taxas de litigiosidade, Júlia, em seu 
trabalho, não toma essa temática como central, mas é inegável que sua 
sobrevivência depende da superação de seu alvo. Afinal, mecanismos 
autocompositivos – a transação, tomando-se um exemplo – supõem um 
quê de consensualidade, expressada, em termos concretos, por meio de 
concessões que Fisco e contribuinte fazem entre si, mutuamente. Para 
chegar a esse nível, porém, os envolvidos precisam estar em frequências 
análogas, o que exige, em relação ao Fisco, a adoção de uma visão mais 
estadista-desenvolvimentista, menos governista-arrecadatória; da parte do 
contribuinte, a seu turno, a incorporação de boas práticas de gestão (não 
necessariamente exitosas, mas boas no sentido de sua lisura), na vida real 
reveladas fundamentalmente pela ideia de transparência.

Analisado esse confronto de posturas, seu objetivo poderia ser grosseira-
mente resumido na separação do joio do trigo, um óbvio facilitador do proces-
so de implementação de políticas fiscais em que a exortação da regularidade 
– não a punição, pura e simples – é (ou deve ser) o referencial primário.

Pois é justamente aí que aparece a figura do devedor contumaz, tão 
seriamente tratada por Júlia e que representa, em definição a contrario sen-
su, a contraface dos estímulos positivos a que certos mecanismos se asso-
ciam (como a transação, já citada como exemplo).
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Sua identificação é, nesse sentido, mais que fundamental para que 
nosso campo de visão não fique embaçado por elementos que, embora 
poucos, possam funcionar (como de fato muitas vezes funcionam) como 
obstáculo para a definitiva instalação, no Brasil, de regimes fiscais predo-
minantemente consensuais e dialógicos.
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O Conceito de Devedor Contumaz 

no Direito Tributário

Júlia Silva Araújo Carneiro

Introdução

Na seara das infrações tributárias, destacam-se, tradicionalmente, 
duas figuras contrapostas por atraírem níveis de reprovabilidade distin-
tos: o inadimplemento e a sonegação fiscal1. Enquanto esta se consuma 
pelo manejo de condutas fraudulentas, suscitando, por isso, maior repúdio 
da sociedade e do legislador, ao inadimplemento sempre foi conferido um 
papel secundário. Difundiu-se, inclusive, o emprego da expressão “mero 
inadimplemento” como forma de distingui-lo de condutas que pudessem 
atrair consequências mais severas2. 

Desse modo, o descumprimento da obrigação tributária sem o ma-
nejo da fraude fiscal elementar à sonegação assumiu, ao longo dos anos, 
uma régua inflexível de tratamento, independente em relação à variação 
comportamental do devedor. Em outros campos do Direito, em contraste, 

1 Emprega-se o termo “sonegação fiscal” em referência à Lei n. 8.137/1990, muito embora não 
tenha o legislador adotado expressamente essa nomenclatura, afastando-se do modelo da Lei n. 
4.729/1965 no ponto.

2 A título ilustrativo, a expressão foi empregada em diversos acórdãos proferidos pela Primeira 
Seção do Superior Tribunal de Justiça, notadamente para descrever conduta que exclui a 
responsabilidade prevista no art. 135 do CTN. Por exemplo: Recurso Especial n. 1.201.993/SP. 
Rel. Min. Herman Benjamin. Julgamento em 08/05/2019. D.J.e de 12/12/2019; e Embargos de 
Divergência em Agravo n. 494.887/RS. Rel. Min. Humberto Martins. Julgamento em 23/04/2008. 
D.J.e. de 05/05/2008.
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a reiteração de comportamentos antijurídicos tradicionalmente motivou a 
construção de regimes sancionatórios mais gravosos3. 

Referida postura começou a ser modificada recentemente, por meio 
do advento de iniciativas no plano estadual com o escopo de delimitar um 
padrão comportamental que alcança maior gravidade, consubstanciado 
na inadimplência sistemática, substancial e injustificada de tributos. Além 
disso, a contraposição entre o inadimplemento contumaz e o eventual foi 
objeto de realce em decisões judiciais proferidas tanto pelo Supremo Tri-
bunal Federal, na esfera administrativa4 e criminal5, como pelo Superior 
Tribunal de Justiça6. 

Nada obstante a progressiva popularidade da expressão “devedor 
contumaz” no direito tributário, pouco se sabe ainda sobre a identidade 
dessa figura. Sob essa perspectiva, este artigo pretende explorar aspectos 
relativos à seguinte indagação: qual conduta é vedada pela lei quando se 
refere ao devedor contumaz de tributos? O conceito de devedor contumaz 
será explorado a partir dos diplomas normativos estaduais e dos projetos 
de lei federal e nacional sobre o tema. Pretende-se, a partir desse ponto, 
analisar suas similitudes e discrepâncias, desenvolvendo os elementos 

3 É assim, por exemplo, no direito penal, no qual a reincidência figura como circunstância agravante 
da pena (art. 61, I, do Código Penal), e no direito processual civil, a exemplo da perempção e do 
agravamento da multa aplicada ao litigante na hipótese de reiteração de embargos de declaração 
protelatórios (artigos 486 e 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil, respectivamente).

4 No julgamento da AC n. 1.657/RJ e do RE n. 550.769/RJ, o Supremo Tribunal Federal 
atribuiu relevância à condição de devedor contumaz, validando um regime geral com base 
em circunstância especial do sujeito passivo. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal 
Pleno. Medida Cautelar em Ação Cautelar n. 1.657/RJ. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Relator 
para acórdão: Min. Cezar Peluso. Julgamento em 27/06/2007. D.J.e. 31/08/2007; e SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário n. 550.769/RJ. Relator: 
Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 22/05/2013. D.J.e. de 03/04/2014. Conectando-se ao 
tema, encontra-se pendente a proclamação do resultado da ADI n. 3.952/DF, que questiona a 
constitucionalidade do art. 2º, II, do Decreto-Lei n. 1.593/1977. Relator: Min. Joaquim Barbosa. 

5 No julgamento do RHC n. 163.334/SC, o Supremo Tribunal Federal agregou a contumácia da 
conduta aos elementos do crime de apropriação indébita tributária (art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990), 
quando envolva ICMS próprio “cobrado” do consumidor final. Tribunal Pleno. Recurso Ordinário 
em Habeas Corpus n. 163.334/SC. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento em 18/12/2019. 
D.J.e. de 13/11/2020.

6 Recentemente, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça realçou o atributo da contumácia ao 
validar a imposição de regime especial de fiscalização pelo Estado de Sergipe, na modalidade de prazo 
especial e sumário de recolhimento do ICMS. Segunda Turma. Recurso em Mandado de Segurança 
n. 65.714/SE. Rel. Min. Assusete Magalhães. Julgamento em 22/02/2022. D.J.e. de 03/03/2022. 
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mínimos que compõem o conceito do devedor contumaz na conjuntura 
normativa hoje vigente. Caminha-se, além disso, para a formulação de 
propostas de alteração dos critérios adotados pelos entes, com o intuito 
de aperfeiçoar a distinção entre o eventual e o contumaz inadimplemento 
de tributos. Por fim, o artigo enfatizará os possíveis reflexos da orientação 
firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à interpretação do art. 2º, 
II, da Lei n. 8.137/1990 na definição do devedor contumaz.

1. Conceito de devedor contumaz

O termo contumácia, no plano jurídico, tradicionalmente esteve liga-
do à teoria processual, representando o desatendimento do ônus de atuação 
ou de comparecimento das partes no processo7, embora também adquira 
importância no âmbito do direito material, a exemplo do direito civil8. Re-
centemente, o termo vem ganhando destaque ímpar no direito tributário: a 
delimitação da categoria do devedor contumaz pode gerar consideráveis re-
flexos para os sujeitos passivos, submetendo-os a medidas interventivas mais 
rígidas, como a submissão a regimes especiais de fiscalização, a vedação à 
fruição de benefícios fiscais e a cassação de registros e cadastros fiscais, e até 
mesmo à responsabilização criminal.

Dessa forma, será explorado, neste item, o modo de definição do con-
ceito de devedor contumaz pelo legislador. Em seguida, serão analisadas a 
disciplina normativa e as propostas legislativas sobre o conceito do deve-
dor contumaz nos âmbitos estadual, federal e nacional, com o escopo de 
sintetizar o núcleo conceitual e os possíveis pontos de aperfeiçoamento.

7 Calmon de Passos considera equivalentes as palavras revelia e contumácia. Segundo o 
autor, “Estamos em face de termos perfeitamente sinônimos que traduzem o fenômeno do 
desatendimento, pelas partes, do dever ou do ônus, tanto de atuar como de comparecer” (PASSOS, 
J. J. C. de. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973,  
v. III, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 372-373). 

8 A exemplo do art. 1.337, caput e parágrafo único, do CC/02, que prevê a figura do “condômino 
nocivo” ou “condômino antissocial”, utilizando-se de cláusula aberta para se referir àqueles que 
descumprem reiteradamente os seus deveres em relação ao condomínio. Sobre o dispositivo, 
o Superior Tribunal de Justiça afirmou sua aplicabilidade ao devedor contumaz de despesas 
condominiais e, com isso, permitiu a fixação de multa de até um quíntuplo da cota condominial 
a ele direcionada. Quarta Turma. Recurso Especial n. 1.247.020/DF, Relator: Min. Luis Felipe 
Salomão. Julgamento em 15/10/2015. D.J.e. 11/11/2015. 



172

Júlia Silva Araújo Carneiro

1.1. O processo de definição de conceitos

Todo ato normativo que compartilhe a pretensão de delimitar, me-
diante abstrações generalizantes, uma classe de indivíduos deverá buscar 
as propriedades comuns que reflitam esse agrupamento que a lei quer 
espelhar9. Classificar significa, assim, agrupar teoricamente objetos ou 
fatos em uma categoria, levando em conta determinadas propriedades 
comuns10. Tais propriedades devem ser necessárias e suficientes para a 
configuração do conceito11.

Nessa linha, é possível vislumbrar agrupamentos a partir de diferen-
tes níveis de abstração12, a depender das propriedades comuns seleciona-
das. Como exemplo, é possível citar as categorias de sujeito passivo, ina-
dimplente e devedor contumaz. Enquanto a classe dos sujeitos passivos 
partilha a obrigação de pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, 
nos termos do art. 121, caput, do CTN, a classe dos inadimplentes comun-
ga a nota do inadimplemento do crédito tributário. Por sua vez, no caso do 
devedor contumaz, intenciona-se alcançar o sujeito passivo que, reiterada, 
injustificada e substancialmente, inadimple o crédito tributário. A escolha 
de quais propriedades comuns serão selecionadas pelo legislador depende, 
portanto, da necessidade a ser satisfeita com aquele conceito13.

No caso do devedor contumaz, reitere-se, não quis o legislador atin-
gir qualquer inadimplência, mas apenas aquela dotada de caráter reitera-
do, injustificado e substancial, que adquire maior grau de reprovabilidade. 

9 SCHAUER, F. Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-
Making in Law and in Life. Oxford: Clarendon Press, 2002, p. 27-32. 

10 SANTIAGO NINO, C. Introducción al análisis del derecho. 2. ed. Buenos Aires: Astrea, 2012, 
p. 252. 

11 Nas palavras de Humberto Ávila, “necessárias no sentido de que, sem elas, o conceito não 
se manifesta; suficientes no sentido de que, com elas, o conceito se confirma” (ÁVILA, H. 
Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo e 
conceito. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 11).

12 Também de acordo com Humberto Ávila, “A abstração, todavia, é uma propriedade relativa: 
qualquer conceito é abstrato em maior ou menor medida. Quanto mais para cima se mover o 
conceito na hierarquia gênero-espécie, tanto maior será a abstração” (ÁVILA, H. Competências 
tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade com as noções de tipo e conceito. São Paulo: 
Malheiros, 2018, p. 41).

13 SANTIAGO NINO, C. Introducción al análisis del derecho, cit., p. 252-253. 
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Com o intuito de mitigar a vagueza ínsita a esses termos14, a legislação 
tributária avançou para definir, de modo estipulativo15, os atributos do 
conceito de devedor contumaz, tornando-o mais preciso.

Dessa maneira, ao exprimir a contumácia por meio, por exemplo, de 
critérios relativos ao lapso temporal da inadimplência (e.g.: seis meses no 
período de um ano) e de fatores de justificação do débito (e.g., a suspensão 
da exigibilidade do crédito e a oferta de garantias), o legislador define os 
contornos do conceito normativo de devedor contumaz, de forma que so-
bre essa classe incida tratamento jurídico diferenciado16, mais restritivo em 
relação aos demais inadimplentes. 

Assim como ocorre em todo processo de generalização, o conceito de 
devedor contumaz poderá abarcar pessoas cujo comportamento se distan-
cie da teleologia da regra (overinclusiveness) e excluir outras que se aproxi-
mariam de sua finalidade (underinclusiveness)17. Sob esse viés, o legislador, 
ao definir como contumaz o sujeito passivo que deixa de recolher o ICMS 

14 A vagueza, frise-se, é propriedade ínsita não apenas a palavras ou a termos específicos, mas 
à linguagem. Riccardo Guastini esclarece que todos os predicados compartilham, ao menos 
potencialmente, tal propriedade. Acrescenta o autor, ainda, que a vagueza não depende de 
técnicas interpretativas ou dogmáticas, não podendo ser suprimida, mas tão somente reduzida 
(por meio de definições). GUASTINI, R. Filosofia del diritto positivo: lezioni, a cura di Vito 
Velluzzi.Torino: Giappichelli, 2017, p. 322.

15 Carlos Santiago Nino esclarece que as definições estipulativas são empregadas não para 
descrever o uso linguístico, e sim para expressar uma decisão ou diretiva sobre o significado 
a ser dado a uma palavra, de forma a facilitar a comunicação ou a construir um esquema 
conceitual preciso. SANTIAGO NINO, C. Introducción al análisis del derecho, cit., p. 254-
255. A definição estipulativa pode: (i) propor um modo novo de usar um termo ou sintagma 
preexistente; (ii) estabelecer como usar um termo ou sintagma de novo cunho; ou (iii) 
propor como usar um termo ou sintagma de modo mais preciso em relação ao uso ordinário. 
Nesse último sentido, aqui empregado, a definição estipulativa é chamada de “redefinição”. 
GUASTINI, R. Filosofia del diritto positivo, cit., p. 3-4. 

16 A consequência do enquadramento do sujeito passivo como devedor contumaz foi objeto de 
análise em: CARNEIRO, J. S. A. O devedor contumaz no direito tributário: premissas teóricas, 
conceito e regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2021. Capítulo 3. 

17 Exemplo desses fenômenos está no fato de que, ao prever um limite de velocidade de 80 km/h para 
veículos automotores, o Poder Público predispõe-se a multar motoristas que, dirigindo acima 
desse limite, com habilidade suficiente, não representem perigo para o trânsito. Nesse caso, a 
regra, por selecionar propriedades (direção em velocidade superior a 80 km/h), tem a aptidão de 
alcançar indivíduos não conectados com a sua finalidade (evitar acidentes). Do mesmo modo, 
a regra pode excluir de seu âmbito de incidência indivíduos que deveriam nele constar – no 
caso, e.g., motoristas não habilidosos que dirijam a 70 km/h. O exemplo foi extraído da obra de 
Frederick Schauer, com adaptações. SCHAUER, F. Playing by the Rules, cit., p. 32. 
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declarado relativamente a seis meses de apuração do imposto, pode, de um 
lado, alcançar sujeitos passivos que passam por crise econômica e, portan-
to, não possuem recursos para adimplir suas obrigações tributárias, fugin-
do à finalidade de coibir um padrão comportamental nocivo. Por outro 
lado, pode excluir devedores que adotam esse padrão, mas se organizam 
de forma a evitar a incidência da regra, por meio, v.g., da adesão e descum-
primento recorrentes de parcelamentos. 

Uma alternativa possível para remediar esse fenômeno seria permitir 
ao Fisco a análise casuística do enquadramento do sujeito passivo como 
devedor contumaz à luz dos elementos particulares do caso concreto. Nes-
se quadro, a marca de maior precisão do conceito seria removida, outor-
gando-se flexibilidade ao administrador. Essa foi a opção adotada no art. 
33, V, da Lei federal n. 9.430/1996 e em algumas legislações estaduais, a 
exemplo do art. 71, § 1º, da Lei n. 6.374/1989 (São Paulo). Nos referidos 
preceitos, o legislador utilizou-se de conceitos jurídicos indeterminados 
para especificar as hipóteses de aplicação do regime especial de fiscaliza-
ção, referindo-se à “prática reiterada de infração da legislação tributária” 
(regime federal) e à “infração contumaz à legislação” e “habitual inadim-
plência do contribuinte” (regime estadual de São Paulo). Nesses casos, o 
intérprete depara-se com a indeterminação do termo e deve densificá-lo 
segundo cada caso, motivadamente e com base na razoabilidade e propor-
cionalidade, definindo quem é o infrator contumaz. 

Essa técnica legislativa, contudo, deve ser temperada à luz do princípio 
da segurança jurídica18. Não se defende, aqui, um pretenso caráter de com-
pletude de definições legislativas, uma vez que a indeterminação é aspecto 
próprio da linguagem. O que se reconhece é o modo distinto como uma ou 
outra escolha contribui para a efetiva compreensão, pelo sujeito passivo, dos 
requisitos necessários para seu enquadramento como devedor contumaz. 

Desse modo, considera-se que o conceito de devedor contumaz deve 
ser definido da forma mais precisa e menos vaga possível, de forma a propi-

18 Especialmente por se tratar de norma restritiva de direitos e liberdades do sujeito passivo, o 
destinatário deve poder compreender a conduta que lhe é vedada. O termo “contumaz” possui um 
núcleo mínimo de sentido (contumaz, por exemplo, não significa a prática de infração tributária 
uma única vez), mas seu catáter indeterminado não permite ao sujeito passivo conhecer, desde 
logo, a conduta proibida com maior intensidade (quantas vezes e em que termos deve ser praticada 
a infração?). Desse modo, a fixação de parâmetros mais precisos pelo legislador revela-se salutar.
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ciar maior previsibilidade ao sujeito passivo. É o que as recentes leis estaduais 
editadas sobre o tema se propõem a fazer, embora com amplo espaço para 
aperfeiçoamento dos elementos mínimos que a expressão “devedor contu-
maz” deve conservar e que, muitas vezes, são desrespeitados pelo legislador. 

1.2. Disciplina normativa e iniciativas legislativas

O conceito de devedor contumaz foi objeto de construção pela legis-
lação ao longo dos anos, embora inexista uniformidade entre os critérios 
adotados pelos entes estaduais, tampouco pelos Projetos de Lei Ordinária n. 
1.646/2019 e de Lei Complementar n. 284/2017. 

No âmbito dos Estados da federação19, os elementos para classifica-
ção do devedor como contumaz variam em torno do período temporal do 
inadimplemento e do valor do débito consolidado, de forma conjugada ou 
não. A rigor, a legislação estadual segue uma fórmula uniforme, baseada 
em dois critérios principais. O primeiro se refere ao não recolhimento do 
ICMS declarado por determinado período dentro de doze meses. Esse in-
tervalo varia, em regra, de dois a oito meses ou períodos de apuração, con-
secutivos ou alternados, e, em alguns Estados, pressupõe um valor mínimo 
para o débito. Já o segundo envolve a existência de débitos de ICMS inscri-
tos em dívida ativa acima de certo valor nominal ou, ainda, em montante 
superior a determinado percentual do faturamento anual do contribuinte 
ou de outro signo revelador de sua saúde financeira20.

19 O primeiro Estado a regulamentar objetivamente a figura do devedor contumaz foi o Rio Grande 
do Sul, por meio da Lei n. 13.711/2011. Após, editaram semelhantes leis e atos infralegais os 
Estados do Espírito Santo (Lei n. 9.907/2012), de Pernambuco (Lei n. 15.062/2013), da Bahia (Lei 
n. 13.199/2014), do Paraná (Lei n. 18.468/2015), de Alagoas (Lei n. 7.747/2015), de Goiás (Lei n. 
19.665/2017), de Minas Gerais (Lei n. 22.549/2017), de Sergipe (Decreto n. 30.825/2017), de Santa 
Catarina (Lei n. 17.427/2017), de São Paulo (Lei Complementar n. 1.320/2018), da Paraíba (Lei n. 
11.247/2018), do Rio Grande do Norte (Lei n. 10.497/2019), do Pará (Lei n. 8.877/2019), do Mato 
Grosso (Lei n. 10.978/2019), do Maranhão (Lei n. 11.184/2019), do Piauí (Lei n. 7.384/2020), do 
Ceará (Lei n. 17.354/2020) e do Acre (Lei n. 3.874/2021). O Distrito Federal regulamentou o 
inadimplemento contumaz por meio do Decreto n. 38.650/2017, adotando definição dotada de 
maior vagueza, vinculada à caracterização de “conduta orientada a prejudicar a concorrência ou 
dificultar a satisfação do direito de crédito da Administração direta e indireta do Distrito Federal”. 
O ato normativo traz ainda uma segunda hipótese, conectada ao valor do débito em comparação 
com o patrimônio do devedor. Referida pesquisa foi finalizada em 20 de dezembro de 2021.

20 A título exemplificativo, no Estado do Rio Grande do Sul, a Lei n. 13.711/2011 prevê três critérios 
alternativos para a caracterização do contribuinte como devedor contumaz. A primeira hipótese 
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Por sua vez, o Projeto de Lei federal n. 1.646/2019, encaminhado ao 
Congresso Nacional pela Presidência da República a fim de disciplinar o 
regime do devedor contumaz na esfera federal21, segue rumo diferente. 
Nos termos do projeto originário, o devedor contumaz seria identificado 
como aquele que adota uma das condutas previstas no art. 2º, caput22, des-
de que seja titular de débitos, inscritos ou não em dívida ativa da União, 
de valor igual ou superior a quinze milhões de reais, em situação irregular 
por período igual ou superior a um ano, sem que estejam garantidos ou 
com a exigibilidade suspensa (art. 2º, §§ 1º e 2º). 

Também tangenciando o conceito de devedor contumaz, o Projeto de 
Lei Complementar n. 284/2017 foi apresentado perante o Senado Federal 
com o objetivo de regulamentar o art. 146-A da Constituição23. Seu esco-
po corresponde à atribuição de competência à União e aos estados, Distrito 
Federal e municípios para que estabeleçam, por lei específica, critérios es-
peciais para o adequado cumprimento de obrigações tributárias principais 
ou acessórias. O projeto em análise introduz classificação distinta: ao con-
trário da dicotomia clássica entre devedor eventual e contumaz, pressupõe-
-se a existência de três classes de devedores, a saber, o eventual, o reiterado 

se refere ao não recolhimento de ICMS declarado por oito dos doze meses de apuração do imposto. 
A segunda diz respeito a débitos tributários inscritos em dívida ativa em valor superior a 38.500 
UPFs-RS, decorrente de imposto não declarado relativo ao mesmo intervalo (oito dos doze meses 
de apuração). A terceira, a débitos tributários, também inscritos, em valor superior a 30% do 
patrimônio conhecido do contribuinte ou 25% de seu faturamento anual declarado em GIA ou 
em guia informática (art. 2º, § 1º).

21 O projeto encontra-se na fase de realização de audiências públicas e análise pela Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2194879. Acesso em: 17 abr. 2022. 

22 Conforme o texto do art. 2º, caput, do Projeto, deve ser comprovado que: (i) a pessoa jurídica 
tenha sido constituída para a prática de fraude fiscal estruturada, inclusive em proveito de 
terceiros; (ii) a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas que não sejam os 
verdadeiros sócios ou acionistas ou o verdadeiro titular, na hipótese de firma individual; (iii) a 
pessoa jurídica participe de organização constituída com o propósito de não recolher tributos 
ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais; ou (iv) a pessoa física, devedora 
principal ou corresponsável, deliberadamente oculta bens, receitas ou direitos, com o propósito 
de não recolher tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais. 

23 Optou-se por excluir desta análise o Projeto de Lei Complementar n. 161/2013, apresentado com 
vistas a regulamentar o art. 146-A da Constituição, já que a problemática do devedor contumaz 
não é diretamente enfrentada na proposta, além de o projeto se encontrar arquivado no Senado 
Federal desde 21/12/2018.
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e o contumaz. Extrai-se do projeto24 que o devedor reiterado é “aquele que 
frequentemente deixa de pagar tributos por circunstâncias do negócio ou 
planejamento financeiro”. No que concerne ao devedor eventual, o inadim-
plemento ocorre de forma não rotineira, por “razões jurídicas ou econômi-
cas relevantes, como a ilegitimidade do tributo ou dificuldades financeiras 
momentâneas”. A distinção entre eles reside, portanto, no caráter episódico 
ou não da conduta e nas motivações subjacentes ao inadimplemento. O de-
vedor contumaz, por seu turno, seria aquele que se organiza25 para não pagar 
tributos de forma substancial, reiterada e injustificada e, com isso, obter van-
tagem concorrencial, atuando de forma ilícita no mercado. 

Portanto, de acordo com as iniciativas legislativas e a legisçação em 
vigor, há dois principais caminhos para se definir o devedor contumaz: 
na esfera estadual, é necessária, em regra, apenas a presença de elemen-
tos objetivos gerais, a saber, o período de reiteração da inadimplência e o 
valor do débito, em si mesmo ou comparado com a saúde financeira da 
empresa. Nas searas federal e nacional, ambas as proposições adicionam 
aos elementos objetivos um elemento específico, consistente na comprova-
ção da atuação fraudulenta do sujeito passivo ou, no caso do Projeto de Lei 
Complementar n. 284/2017, também da prática de operações com merca-
dorias roubadas, furtadas, falsificadas, adulteradas, desconformes com os 
padrões regulatórios ou objeto de descaminho ou contrabando.

 1.3. Núcleo conceitual

Como assentado, não existe homogeneidade em torno da definição de 
devedor contumaz na legislação estadual e nas mencionadas iniciativas le-

24 Parecer (SF) n. 100/18, da Comissão de Assuntos Econômicos, Rel. Senador Ricardo Ferraço. 
SENADO FEDERAL. 7 dez. 2018. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/
materias/-/materia/130467. Acesso em: 30 maio 2020. 

25 De acordo com a redação atual do Projeto de Lei Complementar, configura-se a contumácia pela 
conjugação da inadimplência substancial, reiterada e injustificada de tributos e de evidências de 
que a pessoa jurídica:  (i) tenha sido constituída para a prática de fraude fiscal estruturada; (ii) seja 
constituída por interpostas pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas ou, no caso de 
firma individual, o titular; (iii) participe de organização constituída com o propósito de não recolher 
tributos ou de burlar os mecanismos de cobrança de débitos fiscais; (iv) produza, comercialize ou 
estoque mercadoria roubada, furtada, falsificada, adulterada ou em desconformidade com os padrões 
estabelecidos pelo agente regulador e/ou órgão fiscalizador competente; ou (v) utilize como insumo, 
comercialize ou estoque mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (art. 4º, II).
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gislativas. No entanto, interpretada a legislação em conjunto com o sistema 
tributário constitucional, é possível extrair o núcleo básico do conceito: o 
inadimplemento sistemático, substancial e injustificado de tributos26. 

O inadimplemento contumaz pode ser identificado como um padrão 
comportamental dotado de sistematicidade, cujo cerne corresponde à não 
satisfação de créditos tributários. Esse descumprimento da lei ocorre de 
forma injustificada, não no sentido da maior ou menor probabilidade de 
êxito da tese jurídica defendida pelo sujeito passivo, e, sim, porquanto in-
controversos os valores devidos ao Fisco, em razão seja de declaração en-
viada pelo sujeito passivo, seja da ausência de discussão administrativa ou 
judicial ou do trânsito em julgado de eventual decisão favorável ao sujeito 
ativo27. Além disso, para ser relevante a ponto de suscitar tratamento mais 
gravoso, o inadimplemento deve ser, em regra, substancial, de sorte a cau-
sar graves danos ao Fisco, aos demais contribuintes e à sociedade, motiva-
dores de uma intervenção mais rígida.

Sob esse viés, registre-se que o devedor contumaz não se confunde 
com o grande devedor, embora, em determinados casos, as duas figuras 
possam coexistir. O elemento distintivo do grande devedor é, em regra, a 

26 Humberto Ávila, ao analisar a distinção entre medida ordenadora e sanção política, esclarece 
que a adoção daquelas pressupõe o inadimplemento reiterado, substancial e injustificado de 
obrigações tributárias. O inadimplemento, portanto, deve causar impacto relevante para a 
concorrência, tornando-a desleal ou impedindo a fiscalização tributária; deve ser reiterado, 
i.e., sistemático e continuado; e deve se despir de justificativas legítimas, o que ocorre quando o 
contribuinte não se mobiliza no exercício da ampla defesa e do contraditório a fim de manifestar 
a regularidade de sua situação. ÁVILA, H. Comportamento anticoncorrencial e direito tributário. 
In: FERRAZ, R. C. B. (coord.). Princípios e limites da tributação 2: os princípios da ordem 
econômica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 438.

27 O Supremo Tribunal Federal, no caso American Virginia, adotou posição no sentido de que “em 
situações extremas, o órgão jurisdicional que realiza o controle da penalidade não tem outra 
opção senão indagar se há um mínimo de plausibilidade nas razões do contribuinte, utilizadas 
para fundamentar o não-pagamento do valor do tributo. Tais situações extremas se caracterizam 
se houver indícios de que a atitude do contribuinte é realmente pautada pela má-fé”. Recurso 
Extraordinário n. 550.769/RJ. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 22/05/2013. 
D.J.e. de 03/04/2014, p. 13. Esse entendimento tende a restringir o núcleo essencial da garantia 
do devido processo legal, devendo ser aplicado em situações excepcionais, como aquele objeto 
de julgamento pela Corte, já que o Código de Processo Civil traz mecanismos próprios para 
sancionar o litigante de má-fé.
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titularidade de débitos tributários de valor substancial28, recuperáveis ou 
não. O grande devedor opta, muitas vezes, por discutir o crédito na es-
fera administrativa ou judicial, obtendo a suspensão da exigibilidade do 
crédito em decorrência da impugnação, no primeiro caso (art. 151, III, do 
CTN), ou por meio de decisão judicial ou do depósito do montante total 
em juízo, no segundo (art. 151, II, IV e V). O núcleo conceitual do deve-
dor contumaz, por sua vez, não circunda apenas o valor do débito, mas 
também – e principalmente – a reiteração de sua conduta e o injustificado 
inadimplemento das obrigações tributárias. Dessa forma, embora exista 
uma zona de intersecção possível dos conceitos, alusivo ao valor do débito 
tributário, sua equiparação é equivocada. 

Tendo em vista que o inadimplemento contumaz reflete um padrão 
comportamental, e não uma conduta episódica, cabe ao legislador densifi-
car, por meio de critérios mais precisos, os elementos integrantes do núcleo 
básico do conceito, a fim de separá-lo do inadimplemento eventual. Distin-
guir esses perfis é tarefa essencial e demanda uma percepção abrangente 
da relação entre Fisco, sujeito passivo e princípio da livre iniciativa. 

Extrai-se da livre iniciativa a ideia de assunção de riscos válidos pelo 
empresário ao iniciar um negócio. Ao Estado não é dado subordinar a conti-
nuidade da empresa ao seu sucesso econômico; essa opção, se adotada, per-
tence unicamente ao empresário. Como corolário lógico, não pode o Fisco, 
sem justificativa razoável, coagir o empresário a adimplir tributos como re-
quisito para o desempenho de sua atividade, ainda que indiretamente29. 

28 A título exemplificativo, na seara federal, o valor mínimo considerado substancial pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para classificação do sujeito passivo como grande 
devedor corresponde a quinze milhões de reais. Fonte: https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/
noticias/arquivos/2019/nota-sei-no-40_2019_pgdau-estudo-2019-1.pdf. Acesso em: 1 jun. 2020. 

29 Ademais, a continuidade da atividade pelo sujeito passivo inadimplente é, muitas vezes, 
imprescindível para a sua regularização junto ao Fisco. Tal como destacado pelo Min. Joaquim 
Barbosa no julgamento da ADI n. 173/DF, ao analisar o condicionamento do registro de atos 
na Junta Comercial à regularidade fiscal, “é possível conceber situação em que o contribuinte, 
submetido a quadro de revés econômico que não seja exclusivamente atribuível à sua conduta, 
necessite realizar operações societárias para tentar manter sua atividade econômica e reverter 
a situação de penúria”. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 173/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 25/09/2008. 
D.J.e. de 20/03/2009.
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Para o inadimplente eventual, que se encontra em situação de irre-
gularidade fiscal por conta de situações circunstanciais – como, por exem-
plo, cenários de crise econômica –, a imposição de controle fiscalizatório 
mais rígido não será, em regra, o meio adequado para a concretização dos 
princípios da igualdade e da capacidade contributiva. Em tais casos, o su-
jeito passivo não disporá de meios financeiros, ainda que temporariamen-
te, para arcar com as obrigações tributárias, não por conta de um padrão 
comportamental, mas por dificuldades econômicas reais, que qualquer 
agente econômico pode vir a sofrer. Esse sujeito causa danos ao erário, é 
claro, mas não a ponto de justificar intervenção mais drástica na atividade 
empresarial, inclusive do ponto de vista concorrencial30. Para esse devedor, 
portanto, a legislação impõe sanções de natureza pecuniária, que são sufi-
cientes como meio punitivo. 

O alvo de regimes destinados a devedores contumazes é, assim, o su-
jeito passivo que recorre ao inadimplemento sistemático, injustificado e 
substancial como estratégia negocial. 

Hoje, a legislação estadual sobre o tema exige aprimoramentos por 
parte do legislador (de lege ferenda) ou, em alguns casos, construções ao al-
cance do próprio intérprete (de lege lata). A segmentação do devedor con-
tumaz fundada tão somente no lapso temporal do inadimplemento ou no 
valor do débito se distancia dos elementos nucleares do conceito, i.e., o ina-
dimplemento sistemático, injustificado e substancial, e, muitas vezes, não 
permite, ao menos em um juízo preliminar ou mais evidente, distingui-lo 
do inadimplemento eventual. 

Diante disso, serão apresentadas propostas para aperfeiçoamento do 
conceito legal de devedor contumaz a fim de atingir a teleologia da norma: 
segregá-lo do devedor eventual.

30 Ricardo Seibel de Freitas Lima, nessa linha, ao estudar o devedor contumaz à luz da livre 
concorrência, ressalta que a inadimplência desse nível não se confunde com o descumprimento 
esporádico e pontual de obrigações tributárias, fruto de crise financeira da empresa. Ao contrário, 
é aquela inadimplência prolongada no tempo, muitas vezes planejada pelo contribuinte. LIMA, 
R. S. de F. Livre concorrência e o dever de neutralidade tributária. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,  
2005, p. 106.
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1.4. Propostas de aperfeiçoamento

1.4.1. Necessária investigação da evolução  
patrimonial do devedor

A consideração de indícios demonstrativos da capacidade de paga-
mento de tributos pelo sujeito passivo é essencial para se excluir, por infe-
rência, o devedor que descumpre suas obrigações tributárias em razão de 
situação financeira crítica e temporária. 

O panorama atual dos atos normativos editados adota um juízo in-
verso de relação entre débito e patrimônio. Em outras palavras, qualifica-
-se o devedor contumaz com base em uma avaliação comparativa entre o 
débito e o patrimônio conhecido, na qual o valor daquele deve se mostrar 
excessivo à luz da saúde financeira do sujeito passivo, presumindo-se, as-
sim, incapacidade ou dificuldade de satisfação do débito consolidado. 

No entanto, sem uma investigação mais profunda, não é possível ex-
trair desse cotejo entre débito e patrimônio um padrão comportamental 
adotado pelo contribuinte. Ser titular de débito tributário em valor exces-
sivo em relação ao patrimônio exprime a provável ausência de meios para 
o pagamento do tributo. É claro que, ao formular um juízo inverso entre 
débito e patrimônio, a lei pode alcançar, de forma desejável, sujeitos passivos 
que empregam o método de criação sequencial e esvaziamento patrimonial 
de pessoas jurídicas como meio de burlar a satisfação do crédito tributário. 
Contudo, assume-se o risco de que a norma abarque também devedores que 
passam por crise econômica drástica e, com isso, têm seu patrimônio redu-
zido de forma não proposital, enquanto veem seus débitos se multiplicarem.

Um meio para evitar isso é a verificação, pelo Fisco, da evolução do 
patrimônio do sujeito passivo. Caso essa evolução seja positiva ou crescen-
te, a teleologia da norma estará presente, a indicar que, não obstante osten-
te capacidade de pagamento, o sujeito passivo adota a postura deliberada 
de não satisfazer o débito incontroverso, utilizando-se do inadimplemento 
tributário como fonte de financiamento de sua atividade. Nessa hipótese, 
portanto, o devedor deve ser enquadrado como contumaz. Caso, ao con-
trário, o faturamento – ou outro indicador de natureza financeira elencado 
pelo legislador – sofra redução nos anos imediatamente anteriores, é preci-
so avançar para a investigação de indícios de prática de atos fraudulentos, a 
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exemplo daqueles narrados no Projeto de Lei n. 1.646/2019, como a criação 
de novas pessoas jurídicas e o esvaziamento patrimonial das anteriores. A 
diminuição da capacidade de pagamento, por si só, é elemento indicativo 
de crise econômica31, a atrair o ônus, para o Fisco, de comprovar o esvazia-
mento premeditado do patrimônio do devedor. 

Esse é o mecanismo mais adequado para se afastar do âmbito de 
incidência da norma contribuintes que não adotam um padrão compor-
tamental nocivo, como aqueles que passam por crise financeira transitó-
ria. O sujeito passivo que não possui meios para pagar o débito tributário 
suportará as regulares sanções prevista na legislação tributária, mas não 
deverá sofrer as mesmas restrições aplicáveis ao devedor contumaz, tais 
como a incidência de regime especial de fiscalização e a vedação à fruição 
de benefícios fiscais. 

1.4.2. Calibragem do lapso temporal

Outro ponto relevante para fins de avanço na distinção entre devedor 
eventual e contumaz é o lapso temporal sem pagamento do débito tribu-
tário, revelador do caráter sistemático do inadimplemento. Emerge disso a 
necessidade de o legislador selecionar o que considera ser um período de 
tempo significativo para caracterizar a contumácia. 

Dentro de parâmetros que reflitam de maneira realística o referido 
padrão, a escolha normativa não poderá ser taxada de irrazoável ou ar-
bitrária32. Todavia, observa-se que algumas disciplinas se distanciam de 

31 Nesse sentido, a transação tributária excepcional, instituída com o propósito de viabilizar a 
superação da situação transitória de crise econômico-financeira em função da pandemia, adota 
como indicador financeiro da capacidade de geração de resultados pelo sujeito passivo a queda 
da receita bruta mensal em 2020 em relação ao ano de 2019. Vale dizer, a redução da receita bruta 
é fator relevante, entre outros, para aferição da extensão da crise econômica vivenciada pelo 
sujeito passivo, influenciando sua possibilidade de adesão à transação, o prazo de pagamento e 
o percentual de desconto sobre multas, juros e encargos. Cf. Lei n. 13.988/2020, arts. 2º, 3º e 6º 
da Portaria PGFN n. 14.402/2020 e Portaria PGFN n. 1.696/2021. 

32 Frederick Schauer afirma que “Quando uma consequência legal depende da diferença entre noite 
e dia, careca ou não careca, ou qualquer outro par de extremos em uma sequência, normalmente 
é necessário fixar um ponto preciso entre esses dois extremos, ponto este que se tornará o 
parâmetro de aplicação ou não aplicação de uma regra. E mesmo que outro ponto pudesse ter 
sido selecionado, não há nada de irracional e, portanto arbitrário – no sentido não técnico da 
palavra –, em escolher um ponto em vez de outro vizinho”. Tradução livre. SCHAUER, F. Profiles, 
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forma contundente desse padrão, a ponto de não refletirem um comporta-
mento sistemático do sujeito passivo, mas uma situação marcada, ao me-
nos sob um juízo preliminar, pela eventualidade. É o caso do estado da 
Bahia, onde, de acordo com a Lei n. 13.199/2014, é considerado devedor 
contumaz o sujeito passivo que deixa de recolher ICMS declarado referente 
a três meses, consecutivos ou alternados, de apuração do imposto. Cite-se 
ainda o exemplo do Estado de Alagoas, em que a Lei n. 7.747/2015 insere 
no conceito de devedor contumaz o sujeito passivo que deixe de recolher 
por dois meses, consecutivos ou alternados, imposto retido em razão de 
substituição tributária. 

Em acordão recente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
ao analisar a incidência do tipo do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/90 em um caso 
concreto, decidiu que o não recolhimento do ICMS declarado pelo período 
de quatro meses não configura contumácia delitiva, e sim, ao contrário, 
“evento isolado na gestão da pessoa jurídica”33.

Dessa forma, o fato de o sujeito passivo não pagar tributo por deter-
minado número de meses no período de doze meses não é apto, por si só, a 
demonstrar a contumácia na inadimplência. O inadimplemento contumaz 
só pode ser deduzido de um padrão comportamental que demanda a aná-
lise da conduta do sujeito passivo ao longo dos anos pretéritos. Em suma, a 
constatação do padrão de comportamento do sujeito passivo impõe a aná-
lise do histórico fiscal de inadimplemento do contribuinte. Somente assim 
se pode deduzir uma forma estratégica de atuação pautada no inadimple-
mento sistemático. 

Esse parâmetro, frise-se, não é incompatível com a objetividade do 
conceito do devedor contumaz, demandando do legislador a prévia de-
limitação do lapso temporal objeto de investigação pelo Fisco. A título 
ilustrativo, poderia o legislador prever a configuração da contumácia com 
base no nao recolhimento do ICMS por seis períodos de apuração em doze 
meses, conjugado com a repetição de tal padrão nos últimos três anos de 
atividade do sujeito passivo. Outro exemplo pode ser extraído da lei que 

Probabilities and Stereotypes. Cambridge, MA: Belknap Press, imprint of Harvard University 
Press, 2003, p. 115-117.

33 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sexta Turma. Recurso Especial n. 1.852.129/SC. Relator: 
Min. Sebastião Reis Júnior. Julgamento em 16/06/2020. D.J.e. de 26/06/2020. 
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instituiu a transação tributária no âmbito do Estado de São Paulo (Lei 
n. 17.293/2020). O art. 47 do referido ato normativo veda a celebração de 
acordos de transação com devedor do ICMS “que, nos últimos 5 (cinco) 
anos, apresente inadimplemento de 50% (cinquenta por cento) ou mais de 
suas obrigações vencidas”. Trata-se, embora tal conclusão não decorra ex-
pressamente do texto, de uma definição conceitual de devedor contumaz, 
mais adequada a exteriorizar um padrão comportamental do que aquela 
adotada pela Lei Complementar estadual n. 1.320/2018.

1.4.3. O que torna o inadimplemento injustificado?

1.4.3.1 Garantias do crédito

Com o intuito de preservar situações que conferem legitimidade ao 
inadimplemento, a totalidade das leis estaduais exclui créditos tributários 
com exigibilidade suspensa para fins da classificação do sujeito passivo 
como devedor contumaz. Suprimem-se, assim, os créditos enquadrados 
no rol do art. 151 do CTN, inclusive aqueles em discussão na esfera admi-
nistrativa (art. 151, III) ou objeto de decisão judicial (art. 151, IV e V). 

Parte da legislação, porém, vai além, protegendo também os crédi-
tos objeto de garantia integral. Essa parece a solução escorreita. Apesar 
de não gerar o efeito de suspender a exigibilidade do crédito, ressalvado o 
depósito integral em dinheiro (art. 151, II), a prestação de garantia aceita 
pelo juízo demonstra a boa-fé do devedor ou, no caso de penhora, a possi-
bilidade de satisfação do crédito tributário, constituindo fator relevante no 
campo tributário inclusive para o fim de emissão de certidão positiva com 
efeitos negativos34.

Nesse sentido, enquadra-se em situação de “regularidade fiscal” o su-
jeito passivo cujos créditos tributários estejam (i) sob discussão adminis-
trativa, (ii) com a exigibilidade suspensa ou (iii) suficientemente garanti-
dos por meio de penhora ou outra garantia. Não se inserem nessa situação, 
a contrario sensu, os casos de inadimplência ou sonegação35.

34 Nos termos do art. 206 do CTN.

35 GODOI, M. S. de. Crítica à jurisprudência atual do STF em matéria tributária. São Paulo: 
Dialética, 2011, p. 123-124.
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1.4.3.2 Devedor em recuperação judicial

Questão mais polêmica diz respeito à exclusão dos sujeitos passivos 
em recuperação judicial do rol de possíveis devedores contumazes. Como 
visto, ao definirem o devedor contumaz, determinados entes estaduais, a 
exemplo do Estado de Goiás, optaram por excluir, de forma expressa, os 
devedores em recuperação judicial. Outros adotaram via diversa, silen-
ciando quanto a essa categoria. Diante disso, deve o inadimplemento reite-
rado e substancial do crédito tributário ser considerado justificado no caso 
de recuperação judicial? 

Por um lado, o devedor em recuperação judicial é justamente aquele 
submetido a uma situação de crise econômico-financeira, ou seja, que não 
possui recursos suficientes para a satisfação da integralidade de seus débi-
tos, tributários ou não, sem comprometer a preservação da atividade em-
presarial. Essa lógica fundamentou a orientação do Superior Tribunal de 
Justiça pela impossibilidade de se condicionar a concessão de recuperação 
judicial à apresentação de certidões de regularidade fiscal, tal como exigi-
do nos arts. 57 da Lei n. 11.101/2005 e 191-A do CTN, ao menos até a edição 
de lei específica de parcelamento pelos entes federativos36. Por envolver ce-
nários de crise, a recuperação judicial traz consigo presunção de ausência 
de um padrão comportamental deliberado, ínsito ao devedor contumaz. 

 Por outro lado, a Lei n. 14.112/2020, objetivando equilibrar os inte-
resses conflitantes do Fisco e dos devedores em recuperação judicial, alte-
rou a redação de diversos dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confirmou-se 
a continuidade das execuções fiscais no curso da recuperação judicial, per-
mitindo-se ao juízo da recuperação judicial a substituição de específicos 
atos de constrição37 (art. 7º-B da Lei n. 11.101/2005). Além disso, incluiu-
-se o descumprimento de parcelamento ou de transação tributários como 

36 Por exemplo: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Corte Especial. Recurso Especial n. 1.187.404/
MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 19/06/2013, D.J.e. de 21/08/2013. Tal orientação ainda 
não foi revisitada à luz da Lei n. 14.112/2020 e pode ser objeto de crítica, uma vez que a avaliação 
da preservação da empresa deve considerar também o equacionamento dos débitos tributários. 

37 Anteriormente à alteração legal, o tema da prática, em sede de execução fiscal, de atos contritivos 
contra empresas em recuperação judicial estava afetado à sistemática dos recursos repetitivos 
(Tema Repetitivo n. 987 – STJ). Com a edição da Lei n. 14.112/2020, o tema foi cancelado. Recurso 
Especial n. 1.694.261/SP. Rel.: Min. Mauro Campbell Marques. Primeira Seção. Julgamento em 
23/06/2021. D.J.e. de 28/06/2021.
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possível causa de convolação da recuperação judicial em falência (art. 73, 
V, da Lei n. 11.101/2005).

Sinaliza-se, com isso, que a satisfação de créditos tributários persiste 
como objetivo da legislação tributária e empresarial mesmo após a conces-
são da recuperação judicial. Para alcançar a desejada conformidade, a Lei n. 
11.101/2005 prevê, em seu art. 68, que a Fazenda Pública pode deferir, nos 
termos da legislação específica, parcelamento dos débitos de sujeitos passi-
vos em recuperação judicial38, em idêntica linha ao art. 155-A, § 3º, do CTN. 

O equacionamento dessas conclusões aprioristicamente conflitantes 
comporta a seguinte solução. A concessão de recuperação judicial evidencia 
o enfrentamento de uma crise econômico-financeira pelo devedor, que deve 
ser demonstrada previamente ao juízo (art. 51, caput, I, e § 6º, I, da Lei n. 
11.101/2005). Conforme examinado, o sujeito passivo em situação de crise 
não é, ou não deveria ser, alvo de regimes mais restritivos impostos a deve-
dores contumazes. Impor tais medidas, como a submissão a regime especial 
de fiscalização, significaria dar um passo na direção contrária à recuperação 
da empresa. Desse modo, a classificação do devedor em recuperação judicial 
como contumaz atrai o ônus argumentativo, pelo Fisco, de comprovar um 
padrão comportamental deliberado conectado à utilização fraudulenta da 
recuperação judicial de forma prejudicial ao credor tributário39.

1.4.4. Tributos diretos e indiretos

Um dos fundamentos que justificam a imposição de regimes mais 
gravosos a devedores contumazes é a preservação da livre concorrên-

38 O Superior Tribunal de Justiça já sinalizou que esse parcelamento deve constituir ferramenta 
adequada de regularização, oferecendo condições de garantia e pagamento mais benéficas e 
adaptáveis à real situação econômico-financeira dos devedores em recuperação judicial. Por 
exemplo: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Corte Especial. Recurso Especial n. 1.187.404/
MT. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19/06/2013, D.J.e. de 21/08/2013. Seguindo essa diretiva, 
a União regulamentou, recentemente, o parcelamento e a transação voltados para devedores em 
recuperação judicial, por meio da Lei n. 14.112/2020, que modificou a Lei n. 10.522/2002 (art. 
10-B e 10-C), e da Lei n. 13.988/2020 c/c Portaria PGFN n. 2.382/2021.

39 Apesar de o art. 51, § 6º, da Lei n. 11.101/2005 permitir ao juiz que, diante de indícios contundentes 
de utilização fraudulenta da recuperação judicial, indefira a petição inicial e oficie ao Ministério 
Público, muitas vezes o emprego de manobras fraudulentas pode ser revelado no âmbito de uma 
investigação fiscal, escapando do exame preliminar pelo Poder Judiciário. 
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cia40. Nos tributos indiretos, cuja natureza e estrutura levam o contri-
buinte de direito a não sofrer o ônus econômico da imposição tributária, 
que é repassado ao contribuinte de fato, torna-se mais clara a visuali-
zação do potencial desequilíbrio concorrencial produzido pela inadim-
plência contumaz.

Essa repercussão, nos termos do art. 166 do CTN, é jurídica, e a trans-
lação do ônus financeiro deve encontrar previsão na regra criadora do tri-
buto41, como ocorre no ICMS. Dessa maneira, caso o contribuinte de direito 
se aproprie a título de receita operacional própria do valor do tributo arcado 
pelo consumidor final, descumprindo seu dever de repassá-lo ao Fisco, ha-
verá um ganho ilícito potencialmente causador de distúrbios concorrenciais.

Há na doutrina, contudo, quem critique a divisão dos tributos em 
diretos ou indiretos42. A título ilustrativo, Geraldo Ataliba ressalta ter sido 
tal distinção importada dos autores italianos, para os quais a classificação 
seria de suma importância para distinguir os impostos de competência 
do Estado italiano daqueles de competência das províncias. Ao contrário 
do que ocorreria no ordenamento italiano, no Brasil a divisão adquiriria, 
para o autor, irrelevância sob o viés jurídico, interessando apenas à ciên-
cia econômica43. Em semelhante linha, Alfredo Augusto Becker refere-se à 
“simplicidade da ignorância” ao examinar a superficial aceitação de teorias 
sobre a repercussão pela doutrina e pontua ser “falsa e impraticável” a di-
visão entre tributos diretos e indiretos44. 

Para outros, em sentido oposto, a dimensão da classificação extrapola 
o campo da economia e ultrapassa até mesmo o âmbito de incidência do 
art. 166 do CTN, que trata da restituição de indébito no caso dos tributos 

40 Sobre as diferentes correntes em torno do inadimplemento contumaz e do papel da lei 
complementar prevista no art. 146-A da Constituição Federal: CARNEIRO, J. S. A. O devedor 
contumaz no direito tributário, cit., p. 53-96. 

41 MOREIRA, A. M. A não cumulatividade dos tributos. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Noeses, 
2020, p. 46-47. 

42 MOREIRA, A. M. A não cumulatividade dos tributos, cit., p. 43-50.

43 ATALIBA, G. Classificação científica dos tributos – Regime jurídico das espécies tributárias. 
In: ATALIBA, G. (coord.). Elementos de direito tributário: notas taquigráficas do III Curso de 
Especialização em Direito Tributário realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1978, p. 79.

44 BECKER, A. A. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 488-500. 
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indiretos. Para Regina Helena Costa, as regras da seletividade e da não 
cumulatividade, aplicáveis ao IPI e ao ICMS, refletem a sensível preocupa-
ção do constituinte com a figura do contribuinte de fato45.

Para fins concorrenciais, contudo, a lógica aplicável aos tributos in-
diretos pode ser estendida aos tributos diretos. Nestes, também o ônus 
econômico decorrente da imposição tributária pode ser repassado ao con-
sumidor, ainda que sob perspectiva estritamente econômica, como ocorre 
no caso do imposto de renda46. Ademais, a inadimplência contumaz de 
tributos diretos afeta, de igual maneira, a capacidade contributiva, desi-
gualando sujeitos passivos no plano da imposição fática e criando distor-
ções sob o viés da justiça fiscal. Dessa forma, no que concerne à proteção 
à livre concorrência e à capacidade contributiva, o valor atribuído a essa 
classificação pode ser mitigado. 

Portanto, a proteção à livre concorrência não configura impeditivo 
para que os regimes de devedores contumazes abranjam também débitos 
originados de tributos diretos.

1.4.5. A disciplina do devedor contumaz deve ser setorial?

Via de regra, a análise concorrencial considera as especificidades de 
determinado setor para impor a ele um regime regulatório. No direito an-
titruste, leciona-se que bens ou serviços só concorrem com outros simi-
lares e pelos quais possam ser substituídos e, além disso, que estejam no 

45 COSTA, R. H. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 148. Essa visão é reforçada pelo voto do Min. Edson Fachin no 
julgamento do RHC n. 163.334/SC, no qual salientou integrar a natureza e estrutura do ICMS a 
tributação de fatos presuntivos de riqueza exteriorizados pelo consumidor. Em outras palavras, 
a força econômica do consumo configura o objeto de oneração do ICMS, ao contrário de outros 
impostos que oneram a força econômica do comerciante.

46 Luís Eduardo Schoueri anota, ao analisar a conexão entre elasticidade da oferta e da demanda e 
transferência do ônus tributários nos tributos sobre vendedores ou compradores, que “[m]esmo 
um tributo dito ‘direto’, como seria Imposto de Renda das pessoas jurídicas, também afetará, 
ou não, os preços da pessoa jurídica (e portanto será ‘repassado’) conforme as condições do 
mercado”. SCHOUERI, L. E. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 59. 
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mesmo âmbito geográfico dentro do qual a atividade da oferta seja econo-
micamente vantajosa e ao qual tenham acesso os mesmos consumidores47.

As características dos setores econômicos, inclusive em relação aos índi-
ces de evasão e aos danos concorrenciais daí decorrentes, variam entre si. Um 
dos setores mais atingidos pela evasão, por exemplo, é o da indústria de cigar-
ros, razão pela qual, inclusive, atrai regimes especiais e sanções específicas48.

A legislação estadual destinada a devedores contumazes, entretanto, 
propõe-se a tratar o fenômeno de forma geral, até mesmo porque seu fun-
damento não se assenta exclusivamente na livre concorrência, mas tam-
bém em princípios como o da capacidade contributiva. Desse modo, tais 
regimes não diferenciam os destinatários de acordo com o setor econô-
mico em que atuam, adotando a premissa de que a inadimplência contu-
maz, por si só, abala a igualdade entre os agentes e, sendo assim, adquire o 
potencial de impactar a concorrência. De fato, há setores que sobrevivem, 
quase que inteiramente, da inadimplência contumaz. Nesses casos, com-
batê-la é uma exigência derivada imediatamente do princípio da igualdade 
e mediatamente da livre concorrência, uma vez que a prática difundida de 
inadimplência contumaz impede, por questões de sobrevivência conecta-
das à concorrência, o retorno dos agentes à conformidade tributária.

Por sua vez, uma análise pormenorizada dos impactos concorrenciais 
demanda um diagnóstico setorial. Tais impactos são sentidos diretamen-
te pelas empresas que atuam em regime de concorrência com devedores 
contumazes no mesmo setor da economia. Sendo assim, poderia o legisla-
dor prever critérios diversos para enquadramento do sujeito passivo como 
devedor contumaz conforme o respectivo segmento econômico, fixando, 

47 Além desses fatores, outros dados integram o conceito de mercado relevante. Cf. FORGIONI, P. A. 
Os fundamentos do antitruste. 9. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 220-238. 

48 As peculiaridades em torno da indústria de cigarro ganharam relevo no Supremo Tribunal 
Federal com o julgamento do RE n. 550.769/RJ. Em seu voto, o Min. Relator destacou os severos 
impactos do não recolhimento de IPI na concorrência, já que esse representa 70% do total de 
arrecadação de impostos no setor. Além disso, ressaltou existirem apenas quatorze fabricantes 
de cigarros no país, sendo que doze não recolhem tributos, apesar de apresentarem grande 
margem de lucro. Esses fatores foram relevantes para a validação, pela Corte, da cassação do 
registro especial de funcionamento da empresa recorrente. A constitucionalidade do art. 2º, 
II, do Decreto-Lei n. 1.593/1977 foi apreciada na ADI n. 3.952/DF, encontrando-se pendente a 
proclamação do resultado do julgamento (ver nota de rodapé n. 5). 
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por exemplo, regras mais rígidas para setores muito concentrados ou con-
formando o valor do inadimplemento considerado substancial segundo as 
peculiaridades de cada setor. Ademais, no caso do art. 146-A da Constitui-
ção, os projetos de lei complementar apresentados com vistas à fixação de 
critérios especiais de tributação (PLS n. 161/2013 e 284/2017) restringem 
sua aplicação a mercados caracterizados por elevada carga tributária e bai-
xa margem de lucro, ambiente propício para a configuração de desequilí-
brios concorrenciais49. 

Inexiste, portanto, uma resposta correta para a pergunta formulada 
neste tópico. De um lado, se o argumento preponderante para a instaura-
ção de regimes voltados para o devedor contumaz é a livre concorrência, 
o caminho mais efetivo a ser seguido pelo legislador e pelo Fisco passa por 
avaliar o perfil de grupos de contribuintes por setor, com a criação de regi-
mes de fiscalização adaptados às respectivas características. De outro, coi-
bir a inadimplência contumaz, ainda que de modo generalizado, significa 
reprimir desvios de igualdade e restaurar um cenário de observância plena 
da capacidade contributiva, finalidades desejadas pela Constituição, per-
mitindo que a concorrência não oponha barreiras ao retorno à conformi-
dade. Registre-se que, por um ou outro caminho, não podem o legislador 
e a Administração Tributária submeter a regras diversas sujeitos passivos 
que atuam no mesmo segmento econômico, caso estes se encontrem em 
idêntica situação perante o Fisco. 

1.4.6. A fraude é elemento essencial do conceito  
de devedor contumaz?

Além das reflexões acima expostas, há dois caminhos possíveis para 
a definição do devedor contumaz: apenas com fundamento em critérios 
gerais, como tempo e valor do débito, ou conjugando-os com o critério 
específico da fraude. 

Determinados diplomas legais, notadamente aqueles editados na es-
fera estadual, admitem a configuração do inadimplemento contumaz mes-
mo sem a presença de fraude. Sob esse ângulo, o tão só fato de, injustifi-

49 CARVALHO, V. M. de et al. Concorrência e tributação. São Paulo: Cedes, 2019, p. 245-246.
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cada e reiteradamente, o sujeito passivo declarar tributos ou ter contra si 
débitos inscritos em dívida ativa pelo Fisco sem o respectivo pagamento 
configura conduta dotada de reprovabilidade mais intensa e, por isso, me-
recedora de regime administrativo mais restritivo. Tais modelos abarcam, 
e.g., o devedor que declara regularmente suas obrigações tributárias e não 
as paga, ciente de que seus sócios não serão responsabilizados com base no 
artigo 135 do CTN50.

A segunda visão, por outro lado, reputa essencial para a distinção entre 
devedor eventual e contumaz a prática de atos ilícitos mediante fraude. É o 
caso, como visto, do Projeto de Lei federal n. 1.646/2019. Essa opção leva a 
uma consequência inevitável: a ampliação da margem de apreciação casuís-
tica pela Administração Tributária. Ao contrário dos elementos tempo e va-
lor do débito, verificáveis de plano pelo Fisco, a fraude deve ser comprovada 
com base no conjunto probatório dos autos, o que, por consequência, agrega 
certo grau de subjetividade ao enquadramento do devedor como contumaz. 
Acentua-se, assim, o dever de fundamentação das decisões, de forma que o 
sujeito passivo possa controlar racionalmente a aplicação dos conceitos jurí-
dicos inseridos em lei. Lado a lado a essa consequência, a inserção da fraude 
reduz o leque de possíveis destinatários da norma em comparação aos de-
mais regimes, tornando mais evidente a reprovabilidade que cerca a conduta 
do sujeito passivo. Os argumentos opostos à legitimidade da caracterização 
do devedor contumaz apenas com base nos fatores tempo e valor do crédito 
tendem a ser mitigados com a exigência de atuação fraudulenta, já que, nesse 
cenário, a via da execução fiscal revela, de fato, meio inócuo para o alcance 
da satisfação do crédito pelo Fisco. 

De fato, na maioria das vezes, a atuação de devedores contumazes 
envolve a prática de atos fraudulentos com a finalidade de ocultação de 
patrimônio51, a exemplo daquelas condutas elencadas no art. 2º, caput, do 

50 Nos termos da Súmula n. 430 do Superior Tribunal de Justiça, “o inadimplemento da obrigação 
tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.

51 Os meios mais recorrentes de blindagem, ocultação e dissipação de patrimônio envolvem, via 
de regra, duas principais figuras: a pessoa jurídica operacional, que realiza o fato gerador, e a 
pessoa jurídica patrimonial, que concentra bens de fato pertencentes aos devedores tributários, 
protegendo-os de tentativas de constrição. MATOS, T. O. de. Interação entre órgãos fiscais 
do Estado de São Paulo na redução do tax gap: regime de trocas e aproveitamentos, eficiência 
tributária e combate à ilicitude fiscal. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de Direito, 
Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020, p. 46-56. 
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Projeto de Lei n. 1.646/2019. A título ilustrativo, é possível citar como con-
dutas fraudulentas: (i) a criação de empresas “noteiras”, não dotadas de 
patrimônio compatível com o débito, e de grupos econômicos de fato des-
tinados a impedir a satisfação do crédito tributário; e (ii) a criação de su-
cessivas pessoas jurídicas para a continuidade do mesmo negócio, sem que 
se alcance patrimônio disponível para penhora, já que os sócios constantes 
no registro (“laranjas”) não correspondem aos reais administradores.  

Apesar de a fraude estar presente na maior parte dos casos, há situações 
em que, embora inexistente o intuito fraudulento, o endividamento substan-
cial e reiterado como forma de capitalização do empresário é conduta por si 
só repreensível e geradora de impactos para o Fisco, a sociedade e a livre con-
corrência. Como exemplo, há devedores que sobrevivem da prática de aderir 
a parcelamentos sucessivos e sequencialmente interrompidos, de forma a ob-
ter a certidão positiva com efeitos negativos, nos termos do art. 206 do CTN52. 
Com isso, conseguem ganhar tempo contra a prática de atos constritivos e, 
ainda que sofram penhora no futuro, os valores investidos nesse ínterim in-
gressarão no fluxo de caixa da empresa, permitindo o financiamento de suas 
atividades. Relatado comportamento, em nada incomum para aqueles que 
atuam no dia a dia da atividade de cobrança do crédito tributário, acaba por 
desestruturar o sistema de conformidade fiscal, pressionando os sujeitos pas-
sivos no sentido inverso ao da pirâmide de compliance53, por desestimular o 
pagamento voluntário de tributos. 

Além disso, no julgamento do RHC n. 163.334/SC, o Supremo Tribu-
nal Federal firmou a orientação de que a fraude não é elemento integrante 
do tipo do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, e sim do art. 1º (crime de sone-

52 Sobre tal prática, Phelippe Toledo Pires de Oliveira e Diogo de Andrade Figueiredo ponderam que 
os “planos de parcelamento” de débitos tributários beneficiam sobretudo os devedores contumazes 
– contribuintes que não possuem a intenção de se regularizar e se utilizam do parcelamento 
como meio para tumultuar a cobrança judicial do débito, postergando, assim, o seu pagamento. 
OLIVEIRA, P. T. P. de; FIGUEIREDO, D. de A. Refletindo sobre o parcelamento de débitos 
tributários nos 50 anos de CTN. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, 
ano 14, n. 81, maio/jun. 2016, p. 7. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/
periodico/142. Acesso em: 19 jun. 2020. 

53 O conceito envolve a adoção, pelo Fisco, de estratégias diversas, a depender do perfil do 
contribuinte, para direcioná-lo à base da pirâmide de conformidade. Para informações adicionais, 
ver: ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). 
Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. 2004, p. 41. Disponível 
em: https://www.oecd.org/tax/administration/33818656.pdf. Acesso em: 25 mar. 2020.
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gação fiscal), que postula a prática de fraude fiscal54. Considerando que 
aquele tipo penal pressupõe a inadimplência contumaz, o afastamento da 
fraude sinaliza ser ela elemento dispensável à contumácia. 

Registre-se, todavia, que a desvinculação entre fraude e inadimplemen-
to contumaz não implica, automaticamente, a validade das leis estaduais so-
bre o tema. Como visto, em muitos casos o devedor torna-se contumaz em 
razão de motivos que não justificam essa qualificação, v.g., por não satisfazer 
o débito tributário declarado por tão somente dois ou três meses consecuti-
vos. Ao lado disso, a fraude é importante elemento de averiguação da con-
tumácia caso se constate a redução do faturamento do devedor no período 
relativo à inadimplência. Nessa hipótese, é preciso que o Fisco dê um passo 
a mais, investigando se há indícios de esvaziamento fraudulento do sujeito 
passivo ou se, ao contrário, trata-se de real incapacidade de pagamento de 
tributos. Da mesma forma, a fraude configura relevante elemento para qua-
lificação do devedor em recuperação judicial como contumaz.

Desse modo, apesar de não integrar ontologicamente o núcleo do 
conceito de devedor contumaz, a fraude (i) deve ser investigada nos casos 
de redução do faturamento e de devedor em recuperação judicial, (ii) pode 
ser reputada essencial pelo legislador, dentro de sua margem de conforma-
ção, para a qualificação do devedor contumaz, de sorte a atingir somente 
aquele que se utiliza de subterfúgios ilícitos para fugir da satisfação de seus 
débitos, atitude dotada de elevada reprovabilidade, e, ainda, (iii) pode ser 
inserida como circunstância agravante no regime do devedor contumaz, 
alterando a consequência a ele imposta. 

1.5. O conceito de devedor contumaz e o  
RHC n. 163.334/SC

No julgamento do RHC n. 163.334/SC, o Supremo Tribunal Federal 
fixou a seguinte tese: “o contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de 

54 Consta do voto do Min. Relator que “na apropriação indébita tributária, a censurabilidade da 
conduta decorre da circunstância de que o agente toma para si um valor que não lhe pertence, ao 
qual teve acesso pelo único e específico motivo de lhe ter sido atribuído o dever de recolher o tributo. 
Diferentemente do delito do art. 1º, o tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990 não requer fraude”. 
Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 163.334/SC. 
Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento em 18/12/2019. D.J.e. de 13/11/2020, p. 21 do acórdão.
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apropriação, deixa de recolher ICMS cobrado do adquirente da mercadoria 
ou serviço, incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei 8.137/1990”. 

Até então, a condição de contumaz do infrator gerava repercussões 
na esfera administrativo-tributária, por meio, por exemplo, da submissão 
do sujeito passivo a regime especial de fiscalização, e na esfera criminal, 
uma vez que a contumácia delitiva afasta a insignificância da conduta nos 
crimes de sonegação e de apropriação indébita tributária55. Com o julga-
mento do RHC n. 163.334/SC, a contumácia foi alçada a elemento do tipo 
penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. Dessa forma, está abarcado pelo 
referido preceito o contribuinte que, reiterada e injustificadamente, deixa 
de repassar ao Fisco o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou do 
serviço, se presente o elemento subjetivo. 

O presente tópico não objetiva formular juízo crítico sobre os fun-
damentos dessa decisão. Pretende-se, ao contrário, examinar como a tese 
se relaciona com o conceito de devedor contumaz, especialmente se as leis 
editadas na seara administrativo-tributária podem fornecer parâmetros 
para a aferição da contumácia na esfera criminal. 

Os elementos objetivos do tipo penal, que não estão ligados ao psi-
quismo humano, comportam subdivisão em materiais e normativos. Nes-
tes, ao contrário daqueles, a lei designa fatos juridicamente qualificados, 
cuja compreensão depende de conhecimento jurídico específico56. Se con-
siderarmos que a menção a devedor contumaz pelo Supremo Tribunal Fe-
deral reflete seu sentido jurídico, e não seu sentido comum, a expressão “de 
forma contumaz” deve ser interpretada como elemento normativo do tipo 
do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/199057.

Nesse passo, os critérios previstos na legislação tributária estadual 
podem servir de norte para que o julgador afira a contumácia na ação do 

55 Sobre o ponto: PAULSEN, L. Crimes federais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 334-335.

56 Cf. MACHADO, H. de B. Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015,  
p. 60-61. 

57 Como ensina Guilherme de Souza Nucci, o tipo penal é fechado se constituído por elementos 
descritivos, que não dependem do trabalho de complementação do intérprete, e aberto quando 
contém elementos normativos ou subjetivos que exigem interpretação de quem os conhece para 
que adquira um sentido e tenha aplicação. NUCCI, G. de S. Curso de direito penal: volume 1: 
parte geral – arts. 1º a 120 do código penal. 2. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018, p. 356. 
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agente quando em jogo a conduta de não recolhimento do ICMS próprio 
“cobrado” do adquirente da mercadoria ou serviço. Tais critérios consti-
tuem padrões legislativos prévios e abstratos e, apesar de não vinculantes 
para o juiz natural, considerando a competência privativa da União para 
legislar sobre direito penal (art. 22, I, da Constituição), funcionam como 
parâmetros mínimos e evitam, por consequência, tratamento anti-isonô-
mico e insegurança jurídica. 

Todavia, surgem com isso dois problemas: há entes que não possuem 
legislação definidora do devedor contumaz e, dentro das leis já editadas, 
inexiste uniformidade quanto aos critérios adotados. Essa complexidade 
traz algumas implicações, especialmente a falta de tratamento isonômico 
a depender da vítima direta do crime, se União, Estados ou Municípios.

O cenário ideal passa pela construção de um conceito uniforme de 
devedor contumaz mediante a edição de lei complementar nacional, com 
base no art. 146-A da Constituição58. No ínterim entre a aplicação da tese 
do Supremo Tribunal Federal e a edição de lei complementar nacional, 
sugere-se, caso o ente vítima direta do crime possua legislação própria de-
limitadora de tal conceito, o recurso ao respectivo critério temporal como 
parâmetro mínimo para a aferição da contumácia pelo juízo criminal59. 

Trata-se de lógica semelhante ao recurso às leis estaduais que fixam 
valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais com a finalida-
de de avaliar a incidência do princípio da insignificância nos crimes de 
sonegação fiscal. No julgamento do HC 486.854/RJ, o Superior Tribunal 
de Justiça aplicou esse raciocínio e ressaltou que, se nem sequer execução 
fiscal pode ser ajuizada na hipótese, “penalmente não se verifica a tipici-

58 O ponto foi explorado em: CARNEIRO, J. S. A. O devedor contumaz no direito tributário, 
cit., p. 62-96.

59 Refutando esse raciocínio: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. 
Quinta Câmara Criminal. Apelação n. 0901877-60.2018.8.24.0038. Rel. Des. Cinthia Beatriz 
da Silva Bittencourt Schaefer. Julgamento em 27/08/2020. Discutia-se, em grau recursal, a 
possibilidade de se afastar a contumácia no caso de reiteração da conduta de declarar e não 
recolher o ICMS por nove meses. Em seu recurso, o réu suscitou um instigante argumento: a 
própria legislação do Estado de Santa Catarina define, para fins tributários, um valor mínimo 
para caracterização do inadimplemento contumaz, o qual não teria sido atingido no contexto 
fático dos autos. O raciocínio, entretanto, foi rejeitado pelo Tribunal estadual, com base na 
independência entre as instâncias administrativa e penal, bem como no fato de que referido 
crime não configuraria norma penal em branco.
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dade material da conduta”, devendo ser aplicado o princípio da insignifi-
cância.  Sendo assim, as peculiaridades de cada ente justificariam um di-
ferente olhar quanto aos valores por eles considerados insignificantes para 
fins de ajuizamento de execução fiscal, refletindo, por consequência, na 
persecução penal60. É o caso, ainda, do afastamento, pelo Superior Tribunal 
de Justiça, da majorante do grave dano à coletividade, prevista no art. 12, 
I, da Lei n. 8.137/1990, nos casos em que referido valor seja inferior àquele 
definido pelo respectivo ente como prioritário61. 

Caso, porém, o ente vítima do crime não possua legislação definidora 
do conceito de devedor contumaz, sugere-se a utilização do critério tem-
poral mais conservador – e, por isso, mais protetivo para o denunciado – 
adotado pelas leis vigentes como parâmetro para aferição da contumácia. 
Hoje, nos Estados, esse critério corresponde ao inadimplemento do ICMS 
declarado por oito dos doze meses de apuração do imposto, definição ado-
tada, por exemplo, pelos Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná na 
esfera administrativa.

Ressalte-se que, atualmente, as Turmas do Superior Tribunal de Justi-
ça vem fixando balizas para aferição da contumácia casuisticamente, ten-
do decidido que: (i) o não recolhimento o do ICMS declarado pelo período 
de quatro (REsp n. 1.852.129/SC), três (AgRg no REsp n. 1.865.750/SC) ou 

60 No julgamento do HC 486.854/RJ, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou 
como parâmetro para incidência do princípio da insignificância o valor mínimo fixado em âmbito 
estadual para o ajuizamento de execuções fiscais. Consta do acórdão que “há de se considerar, 
ademais, que a Resolução PGE n. 2.436 de 14 de janeiro de 2018, estipulou, para o ajuizamento 
de execuções fiscais pela Procuradoria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, o valor mínimo 
de 2.136,03 UFIRs (unidade fixada para o ano de 2016 em R$ 3,0023 – três reais e vinte e três 
décimos de milésimos – pela Resolução SEFAZ/RJ n. 952/2015). Ou seja, nem sequer execução 
fiscal poderia ser ajuizada na hipótese. Assim, penalmente não se verifica a tipicidade material 
da conduta, devendo, dessa forma aplicar-se o princípio da insignificância”. Sexta Turma. Habeas 
Corpus n. 486.854/RJ. Relatora: Min. Laurita Vaz. Julgamento em 22/10/2019. D.J.e. de 18/11/2019.

61 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.849.120/SC, Terceira Seção. Rel. 
Min. Nefi Cordeiro, D.J.e. de 25/3/2020. No acórdão, enfatizou a Corte que “ademais, o grave 
dano à coletividade exige ponderação de situação anormal, determinadora do gravame adicional 
da majorante. Relativamente a tributos federais, penso ser conveniente a adoção do patamar de 
R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), acolhendo o critério disposto no art. 14 da Portaria 320 da 
PGFN, que define os devedores com tratamento prioritário perante a Fazenda Nacional, in verbis: 
[...] Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, porém, o critério para caracterização 
do grave dano à coletividade deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário para 
a fazenda local”. 
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dois meses (REsp n. 1.852.129/SC) não reflete inadimplemento contumaz; 
(ii) a conduta do sujeito passivo é atípica no caso de não recolhimento do 
ICMS declarado por apenas um mês (RHC n. 93.154/SC e AgRg no REsp 
n. 1.867.109/SC); e (iii) a reiteração do inadimplemento por doze meses se-
guidos revela contumácia (HC n. 609.039/SC).

Portanto, até a uniformização do conceito em nível nacional, o julga-
dor criminal poderá se basear (i) nas leis tributárias definidoras da contu-
mácia no âmbito da vítima do crime e, caso inexistentes, (ii) nos critérios 
mais conservadores adotados pela legislação dos entes, de forma a assegu-
rar a segurança jurídica e o tratamento isonômico entre os acusados. 

Conclusão

O conceito de devedor contumaz corresponde a relevante tópico no 
direito tributário, notadamente por servir de alicerce à aplicação de rígi-
das medidas administrativas pelo Fisco, tais como a submissão do sujeito 
passivo a regimes especiais de fiscalização, a vedação à fruição de benefício 
fiscal e a cassação de registros e cadastros do contribuinte. 

Atualmente, a definição de tal conceito se encontra positivada em leis 
e atos infralegais estaduais, existindo, ademais, propostas em trâmite no 
Congresso Nacional com vistas à regulamentação do tema na esfera fede-
ral e em plano nacional. 

Em regra, a legislação tributária estadual adota como critérios para a 
classificação do devedor como contumaz o lapso temporal da inadimplên-
cia e o valor do débito. Por sua vez, o Projeto de Lei federal n. 1.646/2019 
acrescenta o emprego de fraude na fuga da satisfação do débito como atri-
buto necessário para que o sujeito passivo atraia o rótulo de devedor con-
tumaz. O regramento materialmente mais distante deflui do Projeto de Lei 
Complementar n. 284/2017, proposto com a finalidade de regulamentar o 
art. 146-A da Constituição, e que introduz três classes distintas de devedo-
res: o eventual, o reiterado e o contumaz. 

Apesar da ausência de uniformidade entre os atos normativos e ini-
ciativas legislativas hoje existentes, é possível delimitar o núcleo básico do 
conceito de devedor contumaz da seguinte forma: um padrão comporta-



198

Júlia Silva Araújo Carneiro

mental adotado pelo sujeito passivo pautado no inadimplemento sistemá-
tico, substancial e injustificado de tributos. 

Com base nesse núcleo, verifica-se um amplo espaço para aperfei-
çoamentos na definição do conceito pelo legislador, devendo atuar como 
novos critérios: (i) a investigação da evolução patrimonial do sujeito pas-
sivo, de modo a mitigar as chances de enquadramento do devedor que so-
fra grave crise financeira como contumaz; (ii) a análise do histórico de 
inadimplemento do sujeito passivo nos anos pretéritos, como forma de se 
extrair um padrão comportamental; e (iii) a uniformização das causas de 
justificação do inadimplemento, especialmente em relação às garantias do 
crédito e ao devedor em recuperação judicial. 

Em acréscimo, algumas reflexões devem ser dirigidas: (i) a possibili-
dade de os débitos motivadores da inclusão do sujeito passivo como deve-
dor contumaz se originarem de impostos diretos; (ii) a necessidade de uma 
disciplina setorial para o devedor contumaz; e (iii) a essencialidade ou não 
da fraude para a configuração da inadimplência contumaz. 

Por fim, o julgamento do RHC n. 163.334/SC pelo Supremo Tribunal 
Federal trouxe novas ponderações sobre o tema ao introduzir o elemento 
contumácia ao tipo penal do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990. Dentre muitas 
reflexões trazidas pela tese, destaca-se a possibilidade de a legislação tri-
butária dos entes federativos servir como parâmetro mínimo para que o 
julgador afira o inadimplemento contumaz na esfera criminal, evitando, 
por consequência, tratamento anti-isonômico entre os sujeitos passivos e 
insegurança jurídica. 

Referências

ATALIBA, G. Classificação científica dos tributos – Regime jurídico das 
espécies tributárias. In: ATALIBA, G. (coord.). Elementos de direito 
tributário: notas taquigráficas do III Curso de Especialização em Direito 
Tributário realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1978. 

ÁVILA, H. Competências tributárias: um ensaio sobre a sua compatibilidade 
com as noções de tipo e conceito. São Paulo: Malheiros, 2018.



199

O Conceito de Devedor Contumaz no Direito Tributário

ÁVILA, H. Comportamento anticoncorrencial e direito tributário. In: 
FERRAZ, R. C. B. (coord.). Princípios e limites da tributação 2: os princípios 
da ordem econômica e a tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009.

BECKER, A. A. Teoria geral do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 
1972. p. 488-500. 

CARNEIRO, J. S. A. O devedor contumaz no direito tributário: premissas 
teóricas, conceito e regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2021.

CARVALHO, V. M. de et al. Concorrência e tributação. São Paulo: Cedes, 2019.

COSTA, R. H. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário 
Nacional. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

FORGIONI, P. A. Os fundamentos do antitruste. 9. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

GODOI, M. S. de. Crítica à jurisprudência atual do STF em matéria 
tributária. São Paulo: Dialética, 2011.

GUASTINI, R. Filosofia del diritto positivo: lezioni, a cura di Vito Velluzzi.
Torino: Giappichelli, 2017.

LIMA, R. S. de F. Livre concorrência e o dever de neutralidade tributária. 
Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005.

MACHADO, H. de B. Crimes contra a ordem tributária. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2015.

MATOS, T. O. de. Interação entre órgãos fiscais do Estado de São Paulo na 
redução do tax gap: regime de trocas e aproveitamentos, eficiência tributária 
e combate à ilicitude fiscal. Dissertação (Mestrado em Direito) – Escola de 
Direito, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020.

MOREIRA, A. M. A não cumulatividade dos tributos. 4. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Noeses, 2020.



200

Júlia Silva Araújo Carneiro

NUCCI, G. de S. Curso de direito penal: volume 1: parte geral – arts. 1º a 
120 do código penal. 2. ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

OLIVEIRA, P. T. P. de; FIGUEIREDO, D. de A. Ref letindo sobre o 
parcelamento de débitos tributários nos 50 anos de CTN. Revista Fórum de 
Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 14, n. 81, maio/jun. 2016. 
Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/142. 
Acesso em: 19 jun. 2020.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION & DEVELOPMENT 
(OECD). Compliance Risk Management: Managing and Improving 
Tax Compliance. 2004. Disponível em: https://www.oecd.org/tax/
administration/33818656.pdf. Acesso em: 25 mar. 2020.

PASSOS, J. J. C. de. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei n. 
5.869, de 11 de janeiro de 1973, v. III, 9. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2005.

PAULSEN, L. Crimes federais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 

SANTIAGO NINO, C. Introducción al análisis del derecho. 2. ed. Buenos 
Aires: Astrea, 2012.

SCHAUER, F. Profiles, Probabilities and Stereotypes. Cambridge, MA: 
Belknap Press, imprint of Harvard University Press, 2003. 

SCHAUER, F. Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-
Based Decision-Making in Law and in Life. Oxford: Clarendon Press, 2002.

SCHOUERI, L. E. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

SENADO FEDERAL. Parecer (SF) n. 100/18. Comissão de Assuntos 
Econômicos, Rel. Senador Ricardo Ferraço. SENADO FEDERAL. 7 dez. 
2018. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/
materia/130467. Acesso em: 30 maio 2020.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Corte Especial. Recurso Especial n. 
1.187.404/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 19/06/2013, D.J.e. 
de 21/08/2013.



201

O Conceito de Devedor Contumaz no Direito Tributário

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.201.993/SP. Rel. 
Min. Herman Benjamin. Julgamento em 08/05/2019. D.J.e de 12/12/2019.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.694.261/
SP. Rel.: Min. Mauro Campbell Marques. Primeira Seção. Julgamento em 
23/06/2021. D.J.e. de 28/06/2021.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n. 1.849.120/SC, 
Terceira Seção. Rel. Min. Nefi Cordeiro, D.J.e. de 25/3/2020.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Quarta Turma. Recurso Especial n. 
1.247.020/DF, Relator: Min. Luis Felipe Salomão. Julgamento em 15/10/2015. 
D.J.e. 11/11/2015.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Segunda Turma. Recurso em 
Mandado de Segurança n. 65.714/SE. Rel. Min. Assusete Magalhães. 
Julgamento em 22/02/2022. D.J.e. de 03/03/2022.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sexta Turma. Habeas Corpus n. 
486.854/RJ. Relatora: Min. Laurita Vaz. Julgamento em 22/10/2019. D.J.e. 
de 18/11/2019.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Sexta Turma. Recurso Especial 
n. 1.852.129/SC. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Julgamento em 
16/06/2020. D.J.e. de 26/06/2020.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Tribunal Pleno. Medida Cautelar 
em Ação Cautelar n. 1.657/RJ. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Relator para 
acórdão: Min. Cezar Peluso. Julgamento em 27/06/2007. D.J.e. 31/08/2007.

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário n. 550.769/RJ. 
Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento em 22/05/2013. D.J.e. de 03/04/2014.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 173/DF. Relator: Min. Joaquim Barbosa. Julgamento 
em 25/09/2008. D.J.e. de 20/03/2009.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Tribunal Pleno. Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus n. 163.334/SC. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento 
em 18/12/2019. D.J.e. de 13/11/2020.



202

Júlia Silva Araújo Carneiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Quinta 
Câmara Criminal. Apelação n. 0901877-60.2018.8.24.0038. Rel. Des. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer. Julgamento em 27/08/2020.



203

Artigo 7 
A “Tese do Século” e a Demora do 

Supremo Tribunal Federal no Julgamento 
de Teses Tributárias: os Reflexos 
Econômicos sob a Perspectiva da 

Segurança Jurídica e da Neutralidade 
Tributária do Precedente Vinculante

Victor Hugo Macedo do Nascimento 
Paulo Cesar Conrado

Introdução

O presente artigo é o segundo fruto derivado das pesquisas realizadas 
para a elaboração da dissertação de mestrado apresentada pelo primeiro 
autor, sob a orientação do segundo, intitulada “Princípio da duração ra-
zoável do processo e da celeridade processual: os impactos para os contri-
buintes da demora de julgamentos de teses tributárias no Supremo Tribu-
nal Federal”. 

Referida dissertação foi parte do projeto coletivo realizado dentro do 
Programa de Mestrado Profissional da Fundação Getúlio Vargas, em que 
foram exploradas algumas das principais razões para o tax gap brasilei-
ro. Dentro do recorte proposto, buscou-se estudar como a demora do STF 
para o julgamento de temas tributários se tornou um dos elementos mais 
relevantes para a formação desse tax gap. Partindo dessa premissa, foram 
explorados os motivos que levaram a esse cenário e, ao final, foram pro-
postas algumas medidas de maior ou menor complexidade para melhorar 
o quadro existente.
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Para tanto, foram exploradas duas perspectivas distintas, porém 
complementares. Inicialmente foi detalhada a importância, sob uma pers-
pectiva econômica, de julgamentos mais céleres pelo STF – o conteúdo 
dessa pesquisa será detalhado ao longo desse artigo. 

Posteriormente, foram levantados dados estatísticos para apontar os 
principais gargalos impeditivos do julgamento célere de temas tributários 
na Corte Suprema e, com base nisso (ademais da legislação pertinente), 
foram propostas medidas para a melhoria do cenário. 

Essa parte da pesquisa foi detalhada no primeiro artigo denominado 
“A ‘tese do século” e a demora do STF no julgamento de teses tributárias: 
preposições para a melhoria do atual sistema”, publicada no final de 2021 
na Revista de Direito Tributário Contemporâneo (NASCIMENTO; CON-
RADO, 2021). Outras reflexões sobre o tema foram também publicadas 
pelos autores em artigo veiculado na revista digital JOTA, em que foram 
reconhecidos os impactos positivos dos julgamentos virtuais pelo STF sob 
a perspectiva dos princípios da duração razoável do processo e celeridade 
processual (NASCIMENTO; CONRADO, 2020).

Feitos esses comentários introdutórios, serão expostos nos capítulos 
seguintes, mesmo que de forma sumária, as razões que demonstram a im-
portância do julgamento em tempo razoável para a ordem jurídica (segu-
rança), assim como para o ambiente econômico. 

1. Da Importância da Celeridade Processual  
sob a Perspectiva Econômica

De uma forma abstrata, é quase intuitivo crer que a demora no julga-
mento de causas tributárias impacta negativamente as atividades empre-
sariais/econômicas. Não são necessários grandes estudos acadêmicos e/ou 
econômicos para imaginar como uma discussão genérica sobre a consti-
tucionalidade de determinada regra tributária gerará enorme insegurança 
jurídica aos agentes do mercado, além de eventual distorção na ordem eco-
nômica e no equilíbrio concorrencial.

Apenas para fins elucidativos, imaginemos uma hipotética situação 
envolvendo quatro contribuintes distintos, A, B, C e D, os quais competem 
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em um determinado mercado, sendo que no corrente ano foi instituído um 
novo tributo visto pelo mercado como de questionável constitucionalidade.

Diante desse questionamento, esses agentes econômicos passam a 
adotar estratégias distintas para lidar com essa situação.

O contribuinte A opta por uma estratégia mais conservadora, reco-
lhendo os valores que entende devidos, mas observando como a discussão 
evoluirá ao longo dos anos. Os contribuintes B e C, por sua vez, optam 
por postura intermediária, ajuizando ação com o objetivo de questionar 
a constitucionalidade da referida norma, mas apenas o contribuinte C ob-
tém liminar garantindo o direito de não recolher os tributos. Finalmente, o 
contribuinte D atua de forma mais arrojada, deixando de pagar os tributos 
aos cofres públicos.

Nesse cenário hipotético, note-se que, por uma questão absolutamen-
te colateral em termos operacionais, os agentes C e D obtém uma van-
tagem em termos de competitividade, dada a possibilidade de oferecer 
produtos e/ou serviços por preços mais baixos do que os praticados pelos 
contribuintes A e B.

Sob a perspectiva de risco, o contribuinte C estaria sujeito a um ní-
vel moderado, à medida que, apesar da exigibilidade do crédito tributário 
estar suspensa, no seu caso, por força do art. 151, V do CTN1, bastaria o 
sucumbimento da liminar para ser demandado quanto ao pagamento do 
tributo pendente, acrescido de juros2. O contribuinte D, por outro lado, 
estaria sujeito a um elevado grau de risco, já que, além de ser submetido 
à cobrança do tributo e dos juros, seria demandado também para o paga-
mento de multa – e isso, independentemente de condição qualquer, já que 

1 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; 
(Incluído pela LCP nº 104, de 2001).”

2 Lei n. 9.430/1996:
“Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo 
de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V 
do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. 
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a incidência 
da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da publicação 
da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição. (Vide Medida Provisória 
no 75, de 2002).”
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ele não está guarnecido por liminar. Além disso, caso optasse por discutir 
judicialmente pós deflagração da cobrança,, se veria obrigado a apresentar 
garantia de satisfação do crédito, mais um custo a ser suportado.

Postos esses desdobramentos, mesmo que a partir uma cena relativa-
mente simples, é possível notar como o julgamento da matéria em prazo 
razoável seria importante para o restabelecimento: (i) da segurança jurídi-
ca nas relações tributárias e, consequentemente, (ii) do equilíbrio concor-
rencial, seja pelo pagamento dos valores devidos pelos agentes até então 
beneficiados (C e D), seja pela restituição dos tributos indevidamente reco-
lhidos pelos que teriam sido até ali prejudicados (A e B).

Uma demora irracional dos tribunais brasileiros, principalmente do 
STF, ao contrário, só faria agravar o quadro desenhado, podendo chegar à 
geração de danos irreparáveis aos agentes econômicos envolvidos. 

Na situação em que a discussão perdure por mais vinte anos, o que 
não está longe dos padrões brasileiros, é pouco provável que os contribuin-
tes A e B consigam permanecer competindo em igualdade de condições 
com os seus concorrentes. Além disso, ainda que seja reconhecida a in-
constitucionalidade do tributo, o contribuinte A, que até então agiu de for-
ma mais conservadora, recolhendo os tributos aos cofres públicos, apenas 
conseguiria restituir os valores pagos nos cinco anos anteriores ao seu pe-
dido3, em oposição aos seus concorrentes que teriam se beneficiado dessa 
vantagem competitiva durante todo o período.

Mesmo os contribuintes C e D, que foram economicamente beneficia-
dos durante os mais de vinte anos de discussão, poderão se submeter a gran-
de vulnerabilidade econômica em decorrência das duas décadas de litígio e 
insegurança jurídica, posto que em tal período é provável que tenham acu-
mulado um passivo tributário gigantesco, cuja execução poderá inviabilizar 
por completo suas atividades comerciais. Essa situação poderia ser ainda 
mais sensível ao contribuinte D, que certamente teria enormes dificuldades 

3 “Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) 
anos, contados:
I – nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário; (Vide 
art 3 da LCP no 118, de 2005)
II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão 
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado 
ou rescindido a decisão condenatória.”
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com o passivo formado no período, porque esse montante, além de acrescido 
das penalidades aplicáveis, precisaria ser garantido com ativos da empresa, 
fora os demais custos essenciais para uma discussão judicial.

Como se não bastasse, seria bem provável que novos agentes econômicos, 
diante da insegurança jurídica narrada, deixassem de lado eventual tendência 
de investir e competir no mercado nacional, em evidente prejuízo a toda a so-
ciedade, dada a  redução na atração de investimentos e na concorrência.

O cenário apontado, apesar de hipotético, é, em grande medida, a síntese 
do dia-dia daqueles que atuam na área tributária, o que se demonstra a partir 
de uma série de exemplos tratados em tópicos específicos desse trabalho. 

Feito esse introito, nos tópicos adiante buscaremos expor de forma 
conceitual e empírica como se traduzem na ordem econômica os prejuízos 
gerados pela demora desarrazoada das Cortes Superiores no julgamento 
de temas tributários, consideradas duas distintas perspectivas: (i) a falta de 
segurança jurídica e certeza tributária; e (ii) os impactos na neutralidade 
fiscal e na livre concorrência.

1.1. Segurança jurídica e certeza tributária

Do ponto de vista teórico, a segurança jurídica é elemento essencial 
para que o particular possa planejar os seus atos sem o receio de ser sur-
preendido futuramente. Sua importância é tamanha que Joaquim José Go-
mes Canotilho (1995) coloca segurança como um dos elementos constitu-
tivos do Estado de Direito4.

Alberto Xavier (2007), ao discorrer sobre a importância da segurança 
jurídica para as atividades econômicas, dá à previsibilidade da ação estatal 
a condição de traço característico (e necessário) da livre iniciativa e da livre 

4 Ensina o Professor: “O homem necessita de segurança para conduzir, planificar, e conformar 
autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam o princípio da 
segurança jurídica e da proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de Direito. 
Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção da confiança – andam estreitamente 
associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção de confiança como 
um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se 
que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia 
de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção 
da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a 
calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos do acto”.
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economia de mercado. Isso porque, continua ao discorrer especificamente 
sobre a importância da segurança jurídica em matéria tributária, sem um 
mínimo de previsibilidade futura de como se comportarão os custos de 
produção e a capacidade de absorção do mercado, os investimentos feitos 
se tornam de elevado risco ao planejamento.

No entanto, é quase utópico imaginar um sistema tributário sofistica-
do em que as normas tributárias sejam imunes a eventuais questionamen-
tos por parte dos agentes econômicos envolvidos. 

Nesse sentido, diante de eventual situação de lide sobre normas tribu-
tárias, o Poder Judiciário, especialmente na realidade brasileira, representa 
o meio mais adequado para se dirimir eventuais controvérsias jurídicas, e, 
assim, reestabelecer o esperado estado de segurança. 

Não por acaso, Humberto Ávila (2021), ao discorrer sobre os agentes 
envolvidos para o estabelecimento de um ambiente de segurança jurídica 
nas relações jurídicas-tributárias, inclui também o Poder Judiciário com 
elemento essencial a garantir racionalidade e previsibilidade às relações 
jurídico-tributárias.

Ocorre que o Poder Judiciário, de maneira especial o STF, ao deixar 
de se pronunciar em tempo razoável sobre as controvérsias jurídicas es-
tabelecidas, tem atuado de forma contrária a seus objetivos, mantendo o 
ambiente de insegurança jurídica nas relações tributárias, como ensina, a 
propósito, Sérgio André Rocha (2011):

Se o protagonismo do STF na interpretação constitucional, no con-
texto da argumentação jurídica e com a participação no processo 
dos demais intérpretes da Constituição, não é uma ameaça à segu-
rança jurídica possível na sociedade de risco, o tempo que leva para 
a Corte se pronunciar sobre as questões o é.
Voltando às dimensões da segurança jurídica trazidas por Hum-
berto Ávila na passagem antes transcrita, se é certo que às vezes a 
previsibilidade das consequências jurídico-tributárias de determi-
nada conduta somente será possível após a manifestação do STF, é 
igualmente certo que, enquanto tal pronunciamento não for emi-
tido, prevalecerão a incerteza e a insegurança nas relações entre 
Fisco e contribuintes.
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Nesse sentido, ao citar estudo de Armando Castelar Pinheiro, então 
chefe do Departamento Econômico do Banco de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), José Rogério Cruz e Tucci (1997) afirma que a 
ineficiência do Poder Judiciário chega a reduzir o desenvolvimento de um 
país em, no mínimo, 15%, à medida que muitos negócios deixam de ser 
realizados ou são malfeitos para mitigar eventuais riscos da operação.

Corroborando esse entendimento, a OCDE (OECD/IMF 2018), no 
mais relevante estudo internacional sobre a importância da certeza tribu-
tária, concluiu que esse elemento é um dos fatores mais importantes para o 
empresário ao decidir sobre a opção ou não de alocação de investimentos 
em determinada jurisdição, na frente de outras questões como carga tribu-
tária ou existência de acordos internacionais entre os países.

Afirma o estudo da OCDE, ainda, que as consequências dessa incer-
teza tributária se traduzem majoritariamente na redução dos investimen-
tos, no aumento de custos ou na mudança da estrutura de negócios, sendo 
que apenas a minoria dos entrevistados afirmou que, diante de eventuais 
controvérsias, seriam adotadas providências para a obtenção de vantagem 
competitiva com a redução da carga tributária. E continua a pesquisa afir-
mando que um dos aspectos mais importantes para o ambiente de incer-
teza tributária é, justamente, a lentidão dos órgãos responsáveis pelo julga-
mento das discussões tributárias.

Diante disso, para o estabelecimento de um apropriado ambiente de 
certeza tributária e segurança jurídica, atrativo ao desenvolvimento das ati-
vidades econômicas, faz-se necessário, dentre outras coisas, aprimorar os 
mecanismos de solução de controvérsia atualmente existentes, com o ob-
jetivo de propiciar maior celeridade, sem que com isso sejam mitigados os 
direitos constitucionais de defesa, do que buscaremos tratar mais adiante.

1.2. Neutralidade e equilíbrio concorrencial

A neutralidade, segundo lição de Luís Eduardo Schoueri (2011), pode 
ser resumida, em termos práticos, a partir da ideia de que “produtos em 
condições similares devem estar submetidos à mesma carga fiscal. Sendo 
mandamento de otimização, deve-se buscar, ao máximo possível, igualar 
a carga tributária de situações similares”.
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Sendo desnecessária – para não fugirmos do objetivo proposto no pre-
sente trabalho – digressão maior, podemos nos valer do conceito apresen-
tado, de modo a reafirmar que, para se atingir uma carga tributária neutra, 
produtos similares, vendidos por contribuintes de mesmo porte econômico, 
devem estar submetidos às mesmas regras tributárias, sob pena de incorrer 
em violação ao princípio constitucional da livre concorrência5.

Nesse contexto, exemplo de como os impactos tributários afetam a livre 
concorrência foi verificado na análise feita pelo CADE na resposta à Consul-
ta n. 38/1999, sobre como benefícios fiscais unilaterais de ICMS concedidos 
pelos governos estaduais poderiam afetar negativamente determinado setor. 
Na ocasião, o  relator Marcelo Calliari proferiu voto afirmando que:

graças à “guerra fiscal”, a empresa receptora dos incentivos gover-
namentais pode oferecer preços muito inferiores aos das demais 
empresas. Poderá ocorrer ainda o domínio do mercado pela em-
presa beneficiada, tendo em vista que as empresas já existentes, bem 
como as novas, não terão condições para competir com preços ofe-
recidos pela mesma, por mais que promovam a redução dos seus, 
posto que têm que arcar com os custos e obrigações regulares de 
seu empreendimento. (CADE, 1999)

Outro exemplo foi retratado no emblemático processo envolvendo a 
empresa American Virginia Indústria Comércio e Exportação de Tabacos 
Ltda.6, em que o Supremo Tribunal Federal se viu obrigado a analisar a cons-
titucionalidade da cassação de registro da empresa atuante no ramo tabagista 
em razão da contumaz sonegação de tributos. No referido caso, foi proferido 
acórdão reconhecendo a constitucionalidade da medida, tendo sido adotado 
como fundamento, dentre outros, o fato de o contribuinte sonegador atuar 
de forma predatória no mercado, corrompendo a livre concorrência. 

5 “Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de 
prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer 
normas de igual objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003) [...]
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados 
os seguintes princípios: 
[...]
IV – livre concorrência [...]” 

6 RE 550.769. Julgado em 22.05.2016. Relator Ministro Joaquim Barbosa. 
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A situação retratada envolvia, com efeito, um contribuinte muito parti-
cular, cuja atuação tributária, tida como devastadora em um setor econômico 
em si sensível (tabagista), acarretou a própria cassação do registro de funciona-
mento da empresa. Em um processo de sopesamento de princípios, cotejados 
livre iniciativa e livre concorrência, prevaleceu, no caso, a concorrência.

Ainda que o caso narrado envolvesse situação de fraude tributária e 
os seus impactos no equilíbrio concorrencial, ocasiões há em que a mera 
discussão sobre a legalidade e/ou constitucionalidade de uma norma tribu-
tária pode gerar um grande desequilíbrio econômico.

Tais situações têm diversas origens, desde a baixa qualidade das nor-
mas tributárias até a cultura litigiosa que permeia o ambiente tributário 
brasileiro. Independentemente da motivação, esses litígios não são causa-
dos por qualquer intuito fraudulento, não obstante o evidente interesse do 
contribuinte na obtenção do benefício econômico.

O fato é que o particular, diante dos questionamentos feitos, pode ob-
ter um tratamento tributário mais benéfico em relação a seus concorrentes, 
como adverte Rodrigo Maito da Silveira (2011), ao tratar especificamente 
sobre a hipótese em que o indivíduo obtém liminar ou tutela antecipada 
que o desobrigue de recolher eventual tributo. Segundo o autor, a perma-
nência injustificada dessas liminares em razão da morosidade do Poder 
Judiciário pode impactar negativamente os demais indivíduos atuantes 
naquele mercado, corrompendo a livre concorrência até então existente:

Emerge o fato tempo como elemento que pode favorecer ou com-
prometer 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 
tempo 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 di-
fícil implementação, já que o Poder Judiciário encontra-se, atual-
mente, como uma sobrecarga de processos pendentes de julgamen-
to, 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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Postos esses aspectos, caminhemos, então, na direção das evidências 
a respeito da forma de atuação do Supremo Tribunal Federal e sobre como 
tem sido decisiva para o agravamento do quadro existente, de forma que, 
ao final, seja possível propor soluções que objetivem a melhora do cenário.

2. Do Princípio Constitucional da Razoável Duração  
do Processo e a Figura do Precedente Vinculante

Como exposto nos itens anteriores, um dos fatores predominantes 
para compreender o tax gap brasileiro está na análise da própria atuação 
do Poder Judiciário como agente da resolução de conflitos. Isso porque, a 
Justiça, em diversas ocasiões, ao invés de agir na pacificação das relações 
jurídicas, particularmente as tributárias, acaba, seja por sua letargia ou 
pela própria inconsistência de suas decisões, por aumentar a insegurança 
existente, contribuindo, por consequência, para o aumento do tax gap.

Em uma perspectiva histórica, apesar da busca pela celeridade pro-
cessual ser um objetivo das civilizações desde a antiguidade (ROQUE; 
DUARTE, 2013), a análise  desse fenômeno começa a ganhar relevo de for-
ma global no século XX, especialmente após a segunda guerra mundial, 
tendo em vista (i) o crescente avanço dos direitos humanos difusos e cole-
tivos e (ii) o constante aumento do acesso da população ao Poder Judiciá-
rio, que passou a reconhecer a Justiça como o instrumento legítimo para a 
resolução de conflitos sociais (CIMARDI; WANBIER; TALAMINI, 2015).

No entanto, como consequência negativa desse salutar processo de 
popularização do acesso à Justiça, os Tribunais passaram a ser demanda-
dos para resolver praticamente todo e qualquer tipo litígio, o que acarretou 
um congestionamento, especialmente nos Tribunais Superiores, a última 
instância para definição de teses sobre a interpretação da Constituição e da 
legislação federal.

Em contraposição a esse aumento no volume de processos judiciais, 
os  organismos internacionais de defesa de direitos humanos passaram a 
reconhecer a razoável duração  como um direito fundamental do cidadão, 
de forma que esse indivíduo não apenas tivesse pleno acesso a uma Justiça 
imparcial, como também que as demandas por ele propostas fossem julga-
das dentro de um prazo tolerável.
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O primeiro documento editado para reconhecer como princípio nor-
teador da Justiça a duração razoável do processo foi a Convenção Europeia 
para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
subscrita em Roma em 19507. Semelhante à Convenção Europeia, a Con-
venção Americana de Direitos Humanos, conhecida como Pacto de San 
José da Costa Rica, da qual Brasil foi signatária em 26 de maio de 1992, 
dispunha em seu artigo 8o que:

Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias 
e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competen-
te, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na de-
terminação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. (CONVENÇÃO..., 1969)

Nessa perspectiva, de forma a incorporar esse novo conceito interna-
cional de cidadania, foi editada a Emenda Constitucional n. 45/2004, que 
incluiu o inciso LXXVII ao artigo 5o da Magna Carta para incorporar ao 
texto da Constituição brasileira o direito do cidadão a uma Justiça célere 
– mais um objetivo constitucional a ser perseguido pelo Estado brasileiro.

Segundo Walter de Moura Agra (2005)8, a inclusão da referida nor-
ma se inseria na “tendência internacional de reconhecimento dessa ‘nova’ 

7 Art. 6o, I: “Toda pessoa tem direito a que sua causa seja examinada equitativa e publicamente 
num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial instituído por lei, que decidirá 
sobre seus direitos e obrigações civis ou sobre o fundamento de qualquer acusação em matéria 
penal contra ela dirigida”.

8 “A inclusão do inciso LXXVIII no conjunto do catálogo registrado no art. 5o da CF/88, repercute 
não apenas uma tendência mundial de reconhecimento dessa ‘nova’ garantia à cidadania, como 
também vem ao encontro do debate ao início retomado acerca do tema do ‘acesso à justiça’, muito 
embora não se vincule estritamente àquilo que diz respeito à ‘reforma’ das instituições jurídicas.
De qualquer sorte, o conteúdo dessa ‘nova’ garantia, desde logo, não pode ficar relegado ao 
tratamento tradicionalmente dado àquelas normas constitucionais que reconhecem direitos e, 
por isso, ficam com seu caráter eficacial dependendo de ações legislativas posteriores, as quais, 
de regra, não se apresentam ou tarda.
Ao contrário, como demonstrado acima, esta garantia deve ser percebida e executada desde logo e 
concretizada independentemente de qualquer atitude que lhe preencha e especifique o conteúdo. 
Como ‘garantia cidadã’ é direta e imediatamente exercitável pela cidadania, como conteúdo 
fundante do Estado Democrático de Direito, devendo as autoridades públicas, administrativas 
e judiciais, porem-na em prática por todos os meios disponíveis.” 



214

Victor Hugo Macedo do Nascimento | Paulo Cesar Conrado

garantia à cidadania”9, mas cuja eficácia demandaria uma série de outras 
“ações legislativas posteriores, as quais, de regra, não se apresentam ou tar-
da”. Ou seja, para o atingimento do objetivo constitucional proposto não 
bastaria a mera intenção da Constituição, mas sim uma série de atitudes 
direcionadas a esse fim (ALVES, 2006).

Essa alteração na Constituição, apesar de seu baixo valor prático, vi-
sava demonstrar a relevância que deveria ser dada ao tema, de forma que a 
Justiça não apenas buscasse decisões fundamentas e proferidas por juízes 
competentes e imparciais, mas que fossem prolatadas em tempo hábil, evi-
tando-se que os litígios se perpetuassem ao longo do tempo, assim como a 
geração de mais insegurança jurídica e conflitos na sociedade.

Do ponto de vista prático, considerando essa necessidade de se al-
cançar a visada duração razoável, bem como a preservação das garan-
tias individuais que protegem o pleno exercício de defesa do particular, 
o legislador, diante da realidade brasileira, passou a adotar um gradativo 
processo de privilegiar a jurisprudência já firmada pelos tribunais sobre 
determinada matéria.

Isso porque, grande parte das demandas judiciais existentes, mor-
mente as tributárias, versavam sobre as mesmas razões de mérito, diver-
gindo tão somente em relação às partes. Dentro desse contexto, os próprios 
Tribunais, a partir da experiência do  Supremo Tribunal Federal iniciada 
em 1963, passaram a editar súmulas com o objetivo de externar os posicio-
namentos firmados sobre determinado assunto, tudo de modo a harmoni-
zar as decisões judiciais (RABELO; HOLLIDAY, 2015).

Todavia, apesar de orientar a emissão das decisões, essas súmulas, den-
tro do contexto brasileiro de civil law, não detinham efeitos vinculantes, o 
que permitiu a geração de decisões díspares sobre um determinado assunto, 
além de fazer com que os Tribunais Superiores fossem constantemente de-
mandados em casos específicos tão somente para reafirmar a jurisprudência 
anteriormente firmada e consolidada através de suas súmulas.

9 No âmbito internacional, destacamos do seguinte trecho da Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Decreto n. 678/1992):
“Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou tribunal competente, independentemente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem 
seus direitos ou obrigação de natureza cível, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza”.
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Inserido no contexto de busca de maior efetividade e celeridade do 
Poder Judiciário, o Brasil, nas últimas décadas, passou a adotar um pau-
latino sistema de fortalecimento dos precedentes já emanados pelos Tri-
bunais Superiores, fazendo-o com o claro objetivo (i) de obrigar todos os 
membros do Poder Judiciário a aplicar de forma equânime  orientação ju-
risprudencial firmada e acabar com a chamada “loteria judiciária”; e (ii) 
além de impedir que demandas repetitivas seguissem desaguando nas 
Cortes Superiores.

Esse processo de “commonlawzação do direito nacional” tem como 
marco inicial a Emenda Constitucional n. 03/1993, que introduziu as ações 
de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes e 
vinculante (SOUZA, 2016). 

Posteriormente, a incorporação da cultura dos precedentes foi se con-
solidando com a gradual atribuição de um trâmite processual mais célere 
para as demandas cujo mérito já havia sido analisado perante os Tribunais 
Superiores, como podemos perceber, por exemplo, em iniciativas como:  
(i) a possibilidade de o relator negar provimento monocraticamente ao re-
curso de apelação com base em súmula ou “jurisprudência dominante” 
(art. 557 do CPC/73, redação dada pela Lei n. 9.756/1998); e (ii) a fixação da 
desnecessidade de duplo grau de jurisdição, além do não recebimento de 
recursos, quando a sentença estiver pautada em jurisprudência do plenário 
do STF,  (475, § 3o e 518, § 1o; ambos da Lei n.  11.249/2006).

Esse processo de materialização do precedente passa pelo seu maior 
incremento legislativo com a Edição da Emenda Constitucional n. 45/2004, 
que, além de instituir o princípio da “razoável duração do processo” – assim 
já vimos –, trouxe em seu bojo algumas medidas para dar maior efetividade 
às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, passando a prever:  (i) 
a possibilidade de atribuição de efeito vinculante às decisões proferidas em 
Ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade (art. 102, § 2o, da 
CF); e (ii) o instituto das Súmulas Vinculantes, cuja observância seria obri-
gatória à Justiça e à administração pública (art. 103-A da CF). 

Adicionalmente, a emenda constitucional também introduziu o insti-
tuto da repercussão geral como requisito a ser observado para fins de ad-
missibilidade de recursos extraordinários, um claro mecanismo redutor da 
quantidade de processos que chegariam à Suprema Corte (art. 102, § 3o, da 
CF) – especificamente sobre esse tema, a intenção do constituinte derivado 
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foi justamente tentar limitar a quantidade de temas a serem apreciados pelo 
Supremo Tribunal Federal, à medida que a Constituição, dada sua abrangên-
cia, permitia que uma infinidade de assuntos fosse levada ao Supremo.

Ao regulamentar esse instituto, o legislador editou as Leis n. 
11.418/2006 e 11.672/2008, que introduziram os artigos 543-A, 543-B e 
543-C no CPC/73 – o embrião do precedente de observação obrigatória 
em controle difuso de constitucionalidade –, com a regra de sobrestamen-
to nos Tribunais inferiores dos processos cuja repercussão geral havia sido 
reconhecida pelo STF ou dos processos submetidos ao rito dos recursos 
repetitivos pelo STJ.

Após anos construção e consolidação desse novo modelo processual, 
foi editado o Código de Processo Civil de 2015, em cuja exposição de mo-
tivos já se reconhece, desde logo, “haver, indefinidamente, posicionamen-
tos 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 deci-
sões judiciais emanadas de tribunais diversos”, cujo “fenômeno fragmenta 
o sistema, gera intranquilidade e, por vezes, verdadeira perplexidade na 
sociedade”, razão pela qual se decidiu que a solução dessa questão seria 
“dos tribunais superiores: proferir decisões que moldem o ordenamento 
jurídico, objetivamente considerado. A função paradigmática que devem 
desempenhar é inerente ao sistema”.

A técnica adotada para o julgamento desses processos envolvia a sele-
ção de dois recursos a serem julgados pelo Tribunal (art. 1.036 do CPC/15) 
e o respectivo sobrestamento dos demais casos  que tratassem da mesma 
matéria (art. 1.037 do CPC/15). Após o julgamento dos casos selecionados, 
caberia ao Tribunal de origem aplicar o entendimento então firmado (art. 
1.040 do CPC/15).

Após a definição da tese, o Código impôs que tribunais e juízes: (i) 
observassem os precedentes proferidos (art. 926 e 927), ou, na hipótese 
de não acolhimento do precedente, que fosse feita a distinção do caso ou 
a exteriorização da superação desse entendimento (art. 489, § 1o, VI); (ii) 
concedessem tutela de evidência com base nessa decisão (art. 311, II); (iii) 
julgassem pela improcedência liminar do pedido na situação do art. 332, 
III; (iv) proferissem decisão monocrática de mérito recursal (art. 932, IV e 
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V); e (v)  dispensassem de reexame necessário julgamentos cujo mérito já 
havia sido definitivamente julgado (art. 496, § 4o, III).

Ao contrário dos precedentes persuasivos até então existentes, fossem eles 
decorrentes de uma única decisão, fossem consolidados através de jurisprudên-
cia ou de súmula, os precedentes obrigatórios (ou vinculantes) deveriam ser ob-
servados pelos demais membros do Poder Judiciário, sob pena de caracterização 
de erro in procedendo ou de erro in judicando (BELTRÃO, 2016).

Esse sistema de precedentes tem como objetivo fazer com que todos 
os membros do Poder Judiciário adotem o fundamento (ratio decidendi) 
utilizado pelo Tribunal Superior nesse julgado específico, de forma que a 
fundamentação de uma decisão, apesar de aplicada a um caso específico, 
alcance outros casos sobre a mesma matéria (GONÇALVES, 2017).

Apesar de adotarmos uma visão positiva sobre esse sistema, mor-
mente em função de suas intenções, vale registrar que há respeitável dou-
trina contrária à figura do precedente – Lenio Streck (2016), por exemplo, 
afirma que nesse sistema as Cortes Superiores deixam a sua condição de 
intérpretes para atuar como legisladores e que a figura do precedente obri-
gatório transforma os juízes de instâncias inferiores em meros repetidores 
de decisões gerais proferidas por outros Tribunais. 

Não obstante respeitáveis tais considerações, nos alinhamos ao en-
tendimento de que as Cortes não usurpam as competências e prerroga-
tivas do Poder Legislativo, a quem cabe a atribuição, com exclusividade, 
de editar normas gerais e abstratas – ao passo que o Judiciário reteria a 
atividade de interpretação e aplicação do direito ao caso concreto (ZANE-
TI JUNIOR, 2016). Adicionalmente, não devemos abandonar os avanços 
práticos de um sistema de precedentes, como ensinam Misabel Derzi e 
Thomas Bustamante (2013):

Devemos seguir os precedentes não mais apenas porque eles cons-
tituem direito positivo formalmente produzido por alguma auto-
ridade institucionalmente autorizada a criar direito, mas porque 
os precedentes passam a ser vistos como uma exigência da própria 
ideia de “razão prática”. Não pode haver um sistema jurídico ra-
cional sem um método universalista e imparcial de aplicação do 
direito positivo. Podemos observar, na interpretação e aplicação 
dos precedentes, a tensão entre ratio e autorictas que caracteriza o 
direito positivo de modo geral.
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Conforme doutrina de Neil Macormick, sintetizada por Viviane Rosa 
e William Puglise (Rosa e Pugliese 2017), as vantagens de um sistema de 
precedentes seriam: (i) dar previsibilidade e segurança para que novos ca-
sos sejam julgados de forma igual aos passados, quando analisadas ques-
tões iguais ou análogas; (ii) evitar a variação no padrão de decisão de um 
juiz ou de um Tribunal; e (iii) gerar economia de esforços, pois dispensaria 
aos juízes e advogados repetir argumentos sobre matéria já decidida10. 

Na mesma linha desses ensinamentos, o Luiz Guilherme Marinoni 
(2015), ao discorrer sobre a importância de um sistema imparcial e que 
julgue de forma igual casos idênticos, lembra que essa necessidade se faz 
ainda mais presente na realidade brasileira, cujas instituições ainda são 
muito enraizadas com a cultura do patrimonialismo, em que o personalis-
mo se sobrepõe aos valores abstratos da sociedade – de acordo com o pro-
fessor, esse personalismo é um elemento que leva juízes a tratar de forma 
diferente casos iguais.

Nesse sentido, continua Guilherme Marinoni, em uma sociedade 
moderna, que objetive a segurança jurídica e a estabilidade das relações ju-
rídicas sem privilegiar determinados grupos de interesse, não pode existir 
espaço para eventuais decisões personalistas, obscuras e arbitrárias. 

Além disso, como consequência dessa maior previsibilidade das  
decisões judiciais, afirma que os advogados são desincentivados a propor 
demandas judiciais aventureiras, porque a “solução dos casos não pode 
variar no que toca às questões de direito já resolvidas pela Corte Supre-
ma. Não há dúvida que lhes sobrará menos espaço – quando sobrar – 
para a sustentação da posição de seus clientes”. 

10 Ao expor as razões pelas quais as decisões passadas são relevantes para o Direito, Neil 
MacCormick sintetiza as vantagens de uma teoria dos precedentes em três motivos. O primeiro 
é uma razão de justiça:
“se você deve tratar igualmente casos iguais e diferentemente casos distintos, então novos casos 
que tenham semelhanças relevantes com decisões anteriores devem (prima facie, pelo menos) 
ser decididos de maneira igual ou análoga aos casos passados”. Em segundo lugar, e como 
decorrência do primeiro motivo, está a ideia de um sistema jurídico imparcial, que aplica a 
mesma justiça a todos. O Estado de Direito pressupõe que as mesmas regras e soluções orientem 
a decisão, independentemente do juiz da causa, e requer que “se evite qualquer variação frívola 
no padrão decisório de um juiz ou corte para outro”. O terceiro motivo é a economia de esforço, 
pois a definição de um resultado dispensa juízes e advogados de repetir os mesmos argumentos, 
sobre as mesmas circunstâncias, para os mesmos casos. Assim, “uma vez decidido após análise 
cuidadosa, um caso deve ser tratado como se tivesse sido resolvido de uma vez por todas, a não 
ser que se possa demonstrar ter surgido um elemento especial que exija reconsideração”.
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Um exemplo desse fenômeno pode ser observado, por exemplo, pela 
lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, em que se expõe os “temas 
com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal superior, inclusive 
a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à 
Fazenda Nacional, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 
e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN no 502/2016”11.

Essa lista, na linha da consolidação do conceito de precedente de obser-
vação obrigatória, passou recentemente por uma nova evolução através da Lei 
da Liberdade Econômica (Lei n. 13.874/2019), que alterou a Lei n. 10.522/2002 
para prever: (i) a criação de um comitê responsável pela edição de súmulas de 
aplicação obrigatória aos membros da administração pública; (ii) a dispensa 
dos auditores da Receita Federal do Brasil constituírem créditos tributária cuja 
matéria a PGFN já estivesse dispensada de contestar e recorrer.

Ou seja, com base nos estudos de que falamos, é possível concluir 
que um sistema de precedentes bem estruturado define, através de uma 
única decisão, a tese a ser observada por todos os demais juízes e tribunais 
e, como consequência disso tudo, espera-se obter os seguintes resultados:

1. define-se, em um único processo (ou conjunto deles), o entendi-
mento a ser adotado sobre determinada tese jurídica em relação a 
todos os processos que versem sobre a mesma matéria;

2. impede-se, com isso, que os demais recursos que discutam o mes-
mo mérito subam aos Tribunais Superiores, o que contribui para a 
redução no volume de casos a ser apreciados por tais Cortes;

3. previne-se que pessoas ou empresas submetidas à mesma regra 
jurídica tenham tratamento distinto em razão de eventuais deci-
sões díspares;

4. permite-se a atribuição aos casos pendentes de solução mais cé-
lere com a aplicação do precedente julgado;

5. inibe-se a renovação de ações sobre a tese já firmada.

11 BRASIL. Disponível em: http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/
documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-
8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016. Acesso em: 8 mar. 2022.
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Contudo, apesar desses avanços, os resultados práticos das alterações 
ainda são bem contestados por diversos operadores de direito que lidam dia-
riamente com o contencioso tributário, conforme retrato reproduzido em uma 
série de entrevistas concedidas à Revista do Instituto Brasileiro de Ética Pro-
fissional – ETCO em edição especial de agosto de 2020 onde se discute “Como 
reduzir o contencioso tributário brasileiro (Ernest & Young Auditores Inde-
pendentes 2020), conforme destacamos dos seguintes trechos:

Adriana Gomes de Paula Rocha, Procuradora-Geral Adjunta de Con-
sultoria e Estratégia da Representação Judicial da PGFN: 

Desde a edição da Emenda Constitucional que tratou dos recursos 
repetitivos e da sistemática de repercussão geral (EC no 45, de 2004), 
não houve diminuição significativa como era esperada da taxa de 
congestionamento do Judiciário, conforme demonstram os relató-
rios Justiça em Números. O STJ e o STF não estão conseguindo 
dar vazão aos temas de repercussão geral. Embora reconhecendo os 
esforços para agilizar a pauta, para conseguir cumprir o que é pla-
nejado, isso não acontece na rapidez necessária, gerando a sensação 
de que os processos importantes, que estão suspensos aguardando 
as decisões do STJ e STF, estão parados. Isso causa grande insegu-
rança jurídica. A sistemática dos recursos repetitivos e da repercus-
são geral ainda não atingiu o objetivo da norma quando foi criada. 

Beno Suchodolski, advogado, membro jurídico da FIESP: 

Se o Supremo, o STJ e os Tribunais de Justiça dos estados produ-
zissem súmulas estabelecendo situações em que há equívocos ou 
óbvias ilegalidades por parte do Fisco ou do contribuinte, e elas 
fossem seguidas obrigatoriamente pelas autoridades tributárias, 
seria criado um modelo para reduzir o contencioso. O Judiciário 
hoje produz pouquíssimas súmulas – e as que existem, o Fisco não 
respeita. Precisamos que o Congresso aprove uma lei estabelecendo 
como função do Judiciário a criação de súmulas de interpretação 
tributária de aplicação compulsória a todos os entes – governo fe-
deral, estados e municípios.

Hamilton Dias de Souza, advogado fundador do escritório Dias de 
Souza Advogados Associados: 
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Nosso sistema de controle de constitucionalidade é ruim. Na maio-
ria das vezes, o Supremo decide uma questão após oito, dez anos ou 
mais do fato gerador da controvérsia. Os casos começam na primei-
ra instância, em que cada juiz dá uma decisão num determinado 
sentido, vão depois para os tribunais, que também são erráticos, 
passam pelo STJ, que pode decidir contrariamente aos tribunais de 
segunda instância, e quando a matéria chega ao Supremo não raro a 
decisão do STJ é reformada. E o contribuinte passa dez anos sem ter 
segurança do que será decidido em relação à sua questão

Paulo Sérgio Domingues, desembargador do Tribunal Regional Fe-
deral da 3a Região: 

Muitos conflitos poderiam ser evitados se tivéssemos estabilidade 
no que diz respeito à fixação da legislação fiscal. Num sistema tri-
butário como o nosso, com legislação confusa e sobreposição de 
legislações federal, estaduais e municipais, isso se torna ainda mais 
grave. A pacificação da interpretação depende da estabilização da 
jurisprudência nos tribunais superiores. Nossa sociedade quer uma 
interpretação que a pacifique ao longo do tempo. A existência de 
incerteza na interpretação da legislação tributária só gera mais con-
flitos. É claro que cada um vai procurar defender seus interesses 
quando for autuado por algo baseado em interpretação controversa.

Rita Dias Nolasco, Procuradora da Fazenda Nacional: 

É preciso evoluir para que os mecanismos de uniformização da ju-
risprudência, aprimorados pelo Código de Processo Civil (CPC) de 
2015, possam realmente trazer a almejada segurança jurídica e a 
consequente diminuição da litigância repetitiva.
As decisões devem ser claras em relação a todas as matérias de direito 
que o tema afetado envolve, uniformizando assim a interpretação. 
Um exemplo simbólico foi o longo processo que levou à exclusão 
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Confins, decidida pelo 
Supremo Tribunal Federal em 2017, depois de vinte anos de dis-
cussão do tema. Nem assim as divergências se encerraram. Fisco e 
contribuintes interpretam de maneira diversa a decisão – os con-
tribuintes consideram que a exclusão se refere ao valor do “ICMS 
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total”, enquanto a Receita Federal considera que se trata do valor do 
“ICMS a recolher”. 
Enquanto isso, os Embargos de Declaração apresentados pela Fa-
zenda Nacional ainda estão pendentes de julgamento – aguarda-se 
a decisão a respeito da modulação dos efeitos, que poderá limitar a 
eficácia retroativa da referida decisão, determinando que produza 
efeitos exclusivamente para o futuro.

Conclusões

Ao longo desse artigo, buscamos expor os benefícios, jurídicos e econô-
micos, inerentes a um sistema de resolução de controvérsias célere no âmbito 
tributário e, de uma forma geral, a evolução doutrinária e legislativa das últi-
mas décadas para o aprimoramento do sistema processual brasileiro.

As conclusões sacadas, como registrado, foram sintetizadas em artigo 
denominado “A ‘tese do século” e a demora do STF no julgamento de teses 
tributárias: preposições para a melhoria do atual sistema”, publicada no 
final de 2021 na Revista de Direito Tributário Contemporâneo (NASCI-
MENTO; CONRADO, 2021). 

De qualquer forma, independentemente das pesquisas complemen-
tares e das conclusões contidas naquele trabalho, entendemos que o apri-
moramento do sistema tributário brasileiro, seja para redução do tax gap, 
seja para dar maior segurança jurídica e garantir a neutralidade fiscal (in-
dispensáveis para o pleno desenvolvimento econômico e social), deve se 
lastrear também na melhoria de um sistema de resolução de controvérsias, 
de forma que seja dada efetividade aos princípios da duração razoável do 
processo e celeridade processual.
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Prefácio ao Artigo 8

Leonel Cesarino Pessôa

Na Europa, há uma literatura sobre política tributária consolidada e 
ferramentas bastante desenvolvidas para análises nesse campo. Um ins-
trumento utilizado para o exame da performance do IVA é o denominado 
“c-efficiency”, que consiste na razão da receita de IVA pelo produto da alí-
quota e consumo.

Como observa Michael Keen1, intuitivamente, resta claro que o c-efficiency 
afasta-se do índice de 100% basicamente por duas razões: pelo afastamento do 
modelo de um imposto uniforme sobre todo o consumo e a pela imperfeição de 
sua implementação, que resulta em um gap de compliance.

Tendo em vista o objetivo de aprimorar nossa política fiscal, no Bra-
sil, todos os tributos mereceriam ser analisados nestas duas dimensões.

Cada vez mais, tem sido discutido o custo para a sociedade das 
isenções, reduções de alíquotas e benefícios tributários em geral. Na es-
fera federal, a Secretaria da Receita Federal tem divulgado anualmente o 
demonstrativo de gastos tributários. E a Emenda Constitucional 109, de 
março de 2021, determina, em seu art. 4o, que o Presidente da República 
deve encaminhar ao congresso plano de redução gradual dos incentivos e 
benefícios tributários.

A evasão fiscal, no entanto, está a merecer maior atenção. Tanto o 
seu impacto geral, como algumas situações extremas e suas consequências 
perversas são ainda, muitas vezes, desconhecidas da sociedade em geral e 
mesmo no meio jurídico. E os instrumentos de que se dispõe para comba-
tê-las poderiam ser aperfeiçoados.

Vou partir de alguns exemplos. Na esfera federal, a American Virgi-
nia Indústria e Comércio Importação e Exportação de Tabaco Ltda. possui 
uma dívida ativa junto à União superior a R$ 3 bilhões. Na esfera estadual, 

1 KEEN, M. The Anatomy of VAT. IMF Working Paper. International Monetary Fund, maio 2013.
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a Refinaria de Petróleo de Manguinhos, sediada no Rio de Janeiro, por 
exemplo, tem débitos inscritos em dívida ativa da ordem de R$ 3,7 bilhões. 
E a Ecoserv (antiga Dolly), com sede em São Paulo, por sua vez, tem débitos 
inscritos em dívida ativa superiores a R$ 2 bilhões.

Essas situações concretas já dão uma ideia do montante de tributo 
que deixa de ser arrecadado em razão de práticas evasivas e mostram como 
esse quadro precisa ser revertido. Mas como enfrentar essa situação e re-
duzir esse montante?

O trabalho de Cassiano de Cassiano Luiz Souza Moreira procura con-
tribuir com essa discussão. Ele trata especificamente da evasão de ICMS e 
examina, com profundidade e riqueza de detalhes, um instrumento que 
pode ser utilizado na luta contra a sonegação desse tributo: a cassação da 
inscrição estadual do contribuinte. 

Para pensar em como enfrentar a evasão, antes de tudo, é importante 
distinguir, pelo menos, três situações diferentes: há casos de inadimplência 
ocasional, há casos em que há uma inadimplência sistemática e há situa-
ções em que a evasão resulta de fraude estruturada. Para cada uma dessas 
situações há encaminhamentos diferentes.

Em uma situação de inadimplência pontual, a cassação da inscrição 
estadual seria medida exagerada. Uma situação de fraude estruturada, exi-
giria, por sua vez, uma atuação diferenciada do Poder Público. Mas há o 
caso de devedores contumazes, que declaram seus débitos, mas não pagam 
e essa situação de inadimplência persiste por anos e anos.

Em situações como essas, não só o Estado deixa de arrecadar os tribu-
tos, mas também as condições de concorrência são distorcidas de tal forma 
que se torna impossível a competição. Afinal, não há como competir com 
alguém que não paga impostos. Para casos como esse, o art. 20 da Lei n. 
6.374/1989 prevê hipóteses em que a inscrição estadual pode ser cassada.

Entre elas, uma das principais é a inadimplência fraudulenta, que se 
caracteriza, nos termos do §4o do art. 20, pelo: “(a) débito tributário venci-
do, quando o contribuinte detém disponibilidade financeira comprovada, 
ainda que por coligadas, controladas ou sócios”, e em caso de “(b) débito 
tributário decorrente de retenção por substituição tributária”.

Mas mesmo para os casos em que não se trata de uma inadimplência 
ocasional, mas de uma situação que persiste por muito tempo, a aplicação 
desse dispositivo não tem sido tão tranquila. Em alguns casos, o Poder 
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Judiciário entende que a cassação não poderia se dar e que limitar o direito 
do contribuinte de exercer sua atividade econômica poderia ser considera-
da uma sanção política e, como tal, não poderia ser aceita.

Como escreve Cassiano, no julgamento do RE 374.981, o então Minis-
tro Celso de Mello definiu a sanção política como “restrições estatais, que, 
fundadas em exigências que transgridem os postulados da razoabilidade e 
da proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem 
justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, 
de atividade econômica ou profissional lícita”.

Em seu trabalho, Cassiano fez todo um levantamento e uma análise 
com o objetivo de mostrar tanto a evolução do tratamento desse tema na 
jurisprudência, quanto alguns aspectos nos quais a legislação poderia ser 
aperfeiçoada, de forma a evitar controvérsias desnecessárias e impedir que 
o processo de cassação possa ser posteriormente anulado ou questionado.

Nesse sentido, merece destaque – como é próprio dos trabalhos do 
programa de mestrado professional no qual ele foi redigido – o caráter 
prático e aplicado de seu estudo, que sugere, ao final, o envio do projeto de 
lei ao Poder Legislativo estadual para que a legislação que trata da cassação 
da inscrição estadual seja aperfeiçoada.

Por tudo isso, o trabalho de Cassiano foi muito bem avaliado e indi-
cado à premiação por uma banca composta por especialistas consagrados 
como o professor Paulo Caliendo, da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUC/RS), a professor Juliana Furtado Costa Araujo, da 
Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREI-
TO SP), pelo Dr. Oswaldo Faria, ex-presidente do Tribunal de Impostos e 
Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e por mim, resul-
tando em obra muito importante para quem queira pensar no aperfeiçoa-
mento do combate à evasão fiscal.
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Introdução

A cassação da inscrição estadual é sanção que a legislação paulista 
possibilita à Secretaria da Fazenda aplicar ao contribuinte de ICMS em 
diversas hipóteses, que vão desde a inatividade constatada ou presumida 
até a prática de atos ilícitos que tenham repercussão no âmbito tributário, 
passando pela inadimplência fraudulenta e por práticas sonegatórias que 
levem ao desequilíbrio concorrencial, entre outras1. 

As hipóteses estão previstas nos sete incisos do artigo 20 da Lei Esta-
dual n. 6.374/1989, incluindo uma cláusula que possibilita a aplicação da 
medida em “outras hipóteses previstas em regulamento”2. Existem ainda 
outras hipóteses previstas na legislação estadual esparsa, como por exem-
plo as Leis Estaduais n. 12.540/2007 e 14.946/2013, que preveem respecti-
vamente a cassação para o estabelecimento comercial que se apure tenha 
vendido bebida alcoólica para menores de 18 anos e para o contribuinte 
que comercializar produtos em cuja fabricação tenha havido, em qualquer 
de suas etapas de industrialização, condutas que configurem redução de 
pessoa a condição análoga à de escravo. 

1 Artigo 20 da Lei Estadual n. 6.374/1989 e artigo 31 do Regulamento do ICMS do Estado de São 
Paulo, aprovado pelo Decreto n. 45.490/2000.

2 Inciso VII.
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A aplicação da medida de cassação da inscrição estadual no caso de 
empresa sabidamente ativa se reveste de gravidade e é a que mais amiúde 
provoca o acionamento do Poder Judiciário, já que inabilita o contribuin-
te à prática das operações tributadas pelo ICMS, pela impossibilidade de 
emissão de nota fiscal eletrônica.

Surge, assim, o problema de determinar se a sanção de cassação da ins-
crição estadual, sobretudo aquela decorrente de inadimplência fraudulen-
ta, caracteriza ou não uma das chamadas sanções políticas, definidas como 
“restrições estatais, que, fundadas em exigências que transgridem os postu-
lados da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, culminam 
por inviabilizar, sem justo fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da 
obrigação tributária, de atividade econômica ou profissional lícita”3.

O presente artigo testa a hipótese de que a aplicação da sanção não 
transgride o ordenamento jurídico em determinadas circunstâncias e se 
observadas certas regras procedimentais, de modo a atender aos princípios 
da proporcionalidade e do devido processo legal. 

1. Inscrição Estadual: Finalidade e Hipóteses de Cassação

1.1 Os cadastros de contribuintes

Ao exercer a sua competência constitucional de instituir impostos, 
normalmente o ente federativo cuida de criar, sempre que possível, um 
cadastro dos contribuintes do tributo. O contribuinte, não é demais lem-
brar, é o sujeito passivo da obrigação tributária que possui “relação pessoal 
e direta com a situação que constitua o respetivo fato gerador”, conforme 
definição do artigo 121, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário 
Nacional. Ou, como define Regina Helena Costa, “é aquele que protagoni-
za o fato descrito na hipótese de incidência tributária, vale dizer, o sujeito 
passivo natural da obrigação tributária, aquele que tirou proveito econô-
mico do fato jurídico”4.

3 RE 374981. Relator: Ministro Celso de Mello, DJ 08 abr. 2005. 

4 COSTA, R. H. Curso de direito tributário. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 213.
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Os cadastros de contribuintes são instituídos pelos diversos entes fe-
derativos no exercício de sua competência tributária. Possuem, assim, a 
natureza jurídica de cadastros públicos, criados no interesse da Adminis-
tração para gerar maior eficiência na arrecadação de tributos. 

A depender do tipo de imposto nem sempre será possível criar um 
cadastro de contribuintes, caso a hipótese de incidência se materialize de 
forma ocasional na vida da pessoa física ou jurídica. É o caso, por exem-
plo, do comprador de moeda estrangeira, que deve pagar o imposto sobre 
operações financeiras (IOF)5, ou daquele que é agraciado com uma doação 
ou que vem a ser a receber uma herança, do que surge o fato gerador do 
ITCMD (imposto sobre transação “causa mortis” e doação). 

Tal acidentalidade não ocorre em regra com o ICMS, já que o contri-
buinte desse imposto, segundo o artigo 4o da Lei Complementar Federal n. 

87/19966, é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com habituali-
dade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circu-
lação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual 
e intermunicipal e de comunicação, o que possibilita ao poder público a 
manutenção de um cadastro dos contribuintes do imposto em questão7. 

Remonta ao ano de 1970 a primeira previsão de criação de cadastros 
de contribuintes do imposto sobre circulação de mercadorias, sob a vigên-
cia da Constituição Federal de 1967, que dispunha competir aos estados 
“decretar impostos” sobre “operações relativas à circulação de mercado-
rias, realizadas por produtores, industriais e comerciantes”8. Na época, vi-
gorava ainda o chamado ICM (imposto sobre circulação de mercadorias), 

5 Artigo 6o da Lei Federal n. 8.894/1994. Nesse caso quem é responsável por reter e recolher 
o imposto são as casas de câmbio, estas sim devidamente cadastradas e com necessidade de 
autorização para funcionar. 

6 A lei em questão, conhecida como “Lei Kandir” (em referência ao economista e deputado federal 
Antônio Kandirian, idealizador do projeto de lei), cumpre a exigência constitucional de que 
cabe à lei complementar a definição dos fatos geradores, bases de cálculos e contribuintes dos 
impostos discriminados na Constituição (artigo 146, III, “a”, da CF).

7 Exceção à regra, já que pode ser um fato eventual, é a hipótese de incidência do imposto em caso 
da entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que 
não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, conforme prevê o 
artigo 155, §2o, IX, “a”, da Constituição Federal. 

8 Artigo 24, II.
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criado pela Emenda Constitucional n. 18, de 1965, em substituição ao Im-
posto de Vendas e Consignações (IVC).

Conforme documento disponibilizado na página do Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (CONFAZ)9, nos dias 14 e 15 de dezembro de 
1970 reuniram-se no Rio de Janeiro o Ministro da Fazenda e os Secretários 
de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal para criar um “Sistema Nacio-
nal Integrado de Informações Econômico-Fiscais”. A iniciativa amparou-se 
no artigo 199 do Código Tributário Nacional, que prevê a mútua assistên-
cia entre os entes federativos para a fiscalização dos tributos respectivos e a 
permuta de informações. O artigo 3o do convênio prevê que as unidades da 
Federação manterão cadastro de contribuintes que conterá o número de ins-
crição estadual, o “número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes 
do Ministério da Fazenda (CGC)”, entre outras informações. 

A ausência de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS im-
possibilita a emissão de nota fiscal eletrônica, conforme ajuste feito pelo 
Ministro da Fazenda e pelos Secretários de Fazenda dos Estados e do Dis-
trito Federal, em ato de 2005 que criou a nota fiscal eletrônica (ou NF-e). 
Segundo o Ajuste SINIEF 07/200510, “para emissão da NF-e, o contribuinte 
deverá estar previamente credenciado na unidade federada em cujo cadas-
tro de contribuinte do ICMS estiver inscrito”. Além disso, no estado de São 
Paulo, o prosseguimento das operações do contribuinte do ICMS na in-
formalidade (sem a inscrição estadual) enseja a aplicação de multa equiva-
lente ao valor de setenta UFESPs por mês de atividade ou fração de mês11. 

Portanto, a ausência de inscrição estadual não acarreta por si só a 
interdição da empresa12, mas inviabiliza o prosseguimento de suas opera-
ções. Além de ensejar a sanção pecuniária, o empresário terá dificuldade 

9 Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70.

10 Ajuste SINIEF 07/2005. “SINIEF” é o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-
-Fiscais, criado em 1970 em convênio assinado pelo Ministro da Fazenda e pelos Secretários 
de Fazenda ou de Finanças dos Estados e do Distrito Federal, com o objetivo de obtenção e de 
permuta de informações de natureza econômica e fiscal e de simplificar do cumprimento das 
obrigações dos contribuintes. O texto do convênio está disponível em: https://www.confaz.
fazenda.gov.br/legislacao/ajustes/sinief/cvsn_70.

11 Artigo 85, VI, “a”, da Lei Estadual n. 6.374/1989.

12 Apesar da medida não acarretar por si só a interdição da empresa, vale citar o que dispõe o artigo 
21 da Portaria da Coordenadoria da Administração Tributária (CAT) n. 95/2006:
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de manter uma clientela que aceite comprar as mercadorias sem nota fis-
cal, especialmente se o cliente também for contribuinte do ICMS e não 
consumidor final, pois fica também sujeito a multa13 e ainda não poderá 
escriturar o valor da mercadoria adquirida para fins de crédito do imposto, 
segundo a regra de não cumulatividade que caracteriza esse tributo. 

A isso se soma o fato de que o artigo 1o, inciso V, da Lei Federal n. 
8.137/1990 tipifica como crime “negar ou deixar de fornecer, quando obri-
gatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mer-
cadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em 
desacordo com a legislação”.

Portanto, a regularidade da inscrição estadual constitui uma obriga-
ção acessória imposta ao contribuinte, nos termos da definição do artigo 
113, § 2o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a obrigação dessa 
natureza decorre da legislação tributária e “tem por objeto as prestações, 
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da 
fiscalização dos tributos”.

1.2. Hipóteses de cassação: a inadimplência fraudulenta

No estado de São Paulo, as hipóteses de cassação da inscrição estão 
previstas nos sete incisos do artigo 20 da Lei Estadual n. 6.374/1989, in-

“Artigo 21. O Delegado Regional Tributário deverá elaborar representação criminal a ser 
encaminhada ao Ministério Público, caso o contribuinte continue a exercer suas atividades após 
a publicação do ato de cassação ou nulidade da inscrição no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo único. O Fisco instará o Ministério Público a requerer a interdição do estabelecimento 
ou adotar outras medidas consideradas imprescindíveis à preservação da ordem jurídica e do 
interesse público”.

13 Segundo o artigo 22-A da Lei Estadual n. 6.374/1989: “Sempre que um contribuinte, por si ou seus 
prepostos, ajustar a realização de operação ou prestação com outro contribuinte, fica obrigado 
a comprovar a sua regularidade perante o fisco, de acordo com o item 4, do § 1o, do artigo 36, 
e também a exigir o mesmo procedimento da outra parte, quer esta figure como remetente da 
mercadoria ou prestador do serviço, quer como destinatário ou tomador, respectivamente”. 
Já o artigo 85, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual no 6.374/1989 prevê a infração de entrega, 
remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de 
documentação fiscal. A pena é de multa equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da 
operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, 
estocagem ou depósito da mercadoria; 15% (quinze por cento) do valor da operação, aplicável ao 
transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente 
a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação.
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cluindo uma cláusula, no inciso VII, que possibilita a aplicação da medida 
em “outras hipóteses previstas em regulamento” – desse modo, o Regula-
mento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS-SP), aprovado pelo De-
creto Estadual n. 45.490/2000, além de repetir a previsão legal, prevê em 
seus artigos 30 e 31-A outros casos que autorizam a cassação da inscrição. 

Essa profusão de hipóteses deve ser revista, pois não é apropriado 
cassar a inscrição de contribuinte do ICMS para punir irregularidade que 
não possui nenhuma relação com o imposto. Por exemplo, se um posto 
de gasolina não armazena combustível adequadamente, a sanção, e até 
eventual interdição, deveria ficar a cargo da polícia ambiental e da ANP 
(Agência Nacional de Petróleo); se o mesmo estabelecimento vende com-
bustível adulterado ou frauda o medidor de combustível para enriquecer à 
custa do consumidor, incumbe também à fiscalização da ANP e aos órgãos 
de proteção do consumidor instaurar o procedimento administrativo e ao 
fim aplicar a sanção cabível. Se um bar vende bebida alcóolica para menor, 
mais correto é acionar o Juízo da Infância e Juventude, para que sejam 
aplicadas as medidas administrativas e criminais previstas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8.069/1990), assim como a Pre-
feitura Municipal, para que apure e repreenda o possível descumprimento 
das condições fixadas no alvará de funcionamento. 

Essas observações partem da definição de órgão público, tido como 
“o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções deter-
minadas, sendo integrado por agentes que, quando as executam, manifes-
tam a própria vontade do Estado”14. A distribuição racional das diversas 
atribuições do Estado constitui a razão da sua existência, é dizer, o órgão 
público existe devido a “uma necessidade de distribuir racionalmente as 
inúmeras e complexas atribuições que incumbem ao Estado nos dias de 
hoje”15, segundo observa Maria Sylvia Zanella Di Pietro, para quem “a 
existência de uma organização e de uma distribuição de competências são 
atualmente inseparáveis da ideia de pessoas jurídicas estatais”16. 

Assim, além de se respeitar a divisão de atribuições legalmente prevista 
para cada órgão estatal, a própria proteção do interesse jurídico violado torna-

14 CARVALHO FILHO, J. dos S. Manual de direito administrativo. 34. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 16.

15 DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 95. 

16 DI PIETRO, M. S. Z. Direito administrativo, cit., p. 95.
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-se potencialmente mais efetiva, na medida em que será exercida por quem, 
dentro da organização estatal, está vocacionado e estruturado para tanto.

E, se por um lado a possibilidade de aplicação da medida de cassa-
ção em um sem-número de hipóteses de deve ser revista, por outro lado 
cresce a importância da adoção de medidas para reprimir a utilização de 
estruturas empresariais para o enriquecimento de seus gestores mediante 
o deliberado não pagamento de impostos. 

A caracterização da inadimplência fraudulenta, como causa da cassa-
ção da inscrição estadual, pode ocorrer de duas formas, segundo o artigo 
20, §4o, itens 1 e 2, da Lei Estadual n. 6.374/1989: (a) não recolhimento 
do imposto vencido, possuindo o contribuinte disponibilidade financeira 
para tanto, ainda que por coligadas, controladas ou sócios, e em caso de (b) 
débito tributário decorrente de retenção por substituição tributária. 

A norma tal como escrita evidentemente não comporta interpretação 
literal isolada, pois isso permitiria a cassação da inscrição estadual pelo 
simples inadimplemento ocasional do imposto. 

Por outro lado, alguns eventos recentes desenham um cenário que 
propicia a intensificação da atuação fiscal contra o devedor contumaz de 
ICMS, a exemplo da tendência do Supremo Tribunal Federal de conside-
rar constitucional a aplicação de sanções não pecuniárias em matéria tri-
butária, se respeitados o devido processo legal e a proporcionalidade das 
medidas, bem como a decisão do plenário da nossa Corte Constitucional 
segundo a qual o não pagamento de ICMS devido sobre operações próprias 
pode caracterizar crime contra a ordem tributária17.

2. Sanção Política: Significado e Origem da Expressão

Conforme afirmado acima, a cassação da inscrição estadual, por im-
possibilitar a emissão de nota fiscal eletrônica, inviabiliza o prosseguimen-
to da atividade da empresa, pelo menos para a realização de operações de 
circulação de mercadorias de forma regular. 

Daí decorre a necessidade de analisar se a medida em questão é in-
constitucional por caracterizar uma das chamadas sanções políticas, de-

17 RHC 163334. Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2019.
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finidas pelo Ministro Celso de Mello como “restrições estatais, que, fun-
dadas em exigências que transgridem os postulados da razoabilidade e da 
proporcionalidade em sentido estrito, culminam por inviabilizar, sem jus-
to fundamento, o exercício, pelo sujeito passivo da obrigação tributária, de 
atividade econômica ou profissional lícita”18. 

É perceptível que o uso da expressão “sanção política” se dissemi-
nou embora pouco se perquira sobre a sua origem. O seu significado até se 
mostra entendível, antes pelo contexto em que ela vem sendo utilizada do 
que pela clareza dos seus termos. 

Ora, se são inconstitucionais as formas de cobrança que, fugindo 
do tradicional caminho traçado pela lei de execução fiscal (Lei Federal n. 
6.830/1980), restrinjam de forma desproporcional o exercício da atividade 
econômica do devedor, porque não se falar em sanção ilegal, sanção arbi-
trária, ou sanção abusiva? E, se é “política” a sanção porque viola um direi-
to individual assegurado na constituição, então os diversos habeas corpus e 
mandados de segurança ajuizados diariamente em nosso país decorreriam 
também de imposição de sanção política, ainda que não digam respeito a 
matéria tributária. Contudo, não é assim que as ilegalidades estatais em 
geral costumam ser nomeadas, sendo mais comuns as referências a “ato 
ilegal” ou “abuso de poder”, tal como consta da redação do artigo 1o da Lei 
Federal n. 12.016/2009, a Lei do Mandado de Segurança. 

Mesmo as sanções genuinamente políticas, que dizem respeito à li-
mitação dos direitos políticos19, estes definidos por Teori Albino Zavasc-
ki como “o conjunto dos direitos atribuídos ao cidadão que lhe permite, 
através do voto, do exercício de cargos públicos ou da utilização de outros 
instrumentos constitucionais e legais ter efetiva participação e influência 

18 RE 374981. Relator: Ministro, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 08 abr. 2005.

19 Veja-se o que dispõe a Constituição Federal:
“Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos 
casos de:
I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II – incapacidade civil absoluta;
III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do 
artigo 5o, VIII;
V – improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 4o”.
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nas atividades do governo”20, não costumam receber a alcunha de “sanção 
política”, que se tornou sinônimo de sanção abusiva em matéria tributária.

Para Marcos Bueno Brandão da Penha, a adoção da expressão “san-
ção política” para toda sanção não pecuniária no Direito Tributário, com 
conotação negativa, ajuda a propagar ideias depreciativas, “criando um 
preconceito em torno das medidas restritivas de direito na esfera fiscal que 
não se verifica em nenhum outro ramo do Direito”21. O autor também ob-
serva a impropriedade da denominação, visto que as chamadas sanções 
políticas “não implicam em qualquer restrição ou perda dos direitos po-
líticos previstos na Constituição da República, que determina, aliás, ser 
vedada a sua cassação”22. Daí que há quem prefira falar sanção indireta, 
ou oblíqua23 entre quem se interessou em pesquisar sobre o significado da 
expressão, muito embora exista quem aprecie mesmo a utilização do termo 
“sanção política”24. 

Quanto à origem, é apenas parcialmente correto apontar, como nor-
malmente se faz, os anos 1960 do século passado como a época do surgi-
mento da designação “sanções políticas” para referência a atos abusivos do 
Estado dirigidos à cobrança de tributos. É certo que nesse período se con-
solidaram importantes entendimentos do Supremo Tribunal Federal sobre 
a matéria, com a edição de três súmulas (70, 323 e 547)25, sendo também 
verdade que, nessa década, a própria expressão “sanção política” passou 

20 ZAVASCKI, Teori Albino. Direitos políticos – perda, suspensão e controle jurisdicional. Revista 
de Informação Legislativa, v. 31, n. 123, p. 177-183, Brasília, jul./set. 1994. 

21 PENHA, M. B. B. da. Sanções não pecuniárias no direito tributário. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2016, p. 96.

22 PENHA, M. B. B. da. Sanções não pecuniárias no direito tributário, cit., p. 148. 

23 BIM, E. F. Grandes questões atuais do direito tributário. São Paulo, Dialética, 2004. v. 8, 
p. 67-92.

24 É o caso de Leonardo André Gandara (2015, p. 49), que diz que “se trata de sanção que extrapola a 
fronteira da técnica jurídica, bem como o Estado usa de seu pode sancionador de forma astuciosa 
para impor restrições institucionais ao contribuinte”.

25 “Súmula 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança 
de tributo.” 
“Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento 
de tributos.” 
“Súmula 547. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, 
despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”
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a ser usada no STF (não propriamente na redação das súmulas, mas em 
julgamentos diversos daquela época, conforme será visto em outro tópico, 
logo adiante).

Porém, algumas décadas antes, mais precisamente a partir da edição 
do Código de Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei n. 1.608/1939), houve 
alguns eventos pioneiros relacionados ao assunto, incluindo o primeiro 
julgamento do Supremo Tribunal Federal envolvendo a matéria, em 1942, 
com a utilização de expressão que é ancestral do termo “sanção política”, 
colhida da obra do jurista José de Castro Nunes – que, inspirado em um 
autor austríaco, preferiu usar “execução política”.

O Código de Processo Civil de 1939, após prever em seu artigo 319 o 
cabimento do mandado de segurança “para defesa e direito certo e incon-
testável, ameaçado ou violado por ato manifestamente inconstitucional, 
ou ilegal de qualquer autoridade, salvo do Presidente da República, dos 
Ministros de Estado, Governadores e interventores”, estabeleceu no artigo 
320 algumas hipóteses em que o remédio jurídico não poderia ser usado:

Artigo 320. Não se dará mandado de segurança, quando se tratar:
I – de liberdade de locomoção, exclusivamente;
II – de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspen-
sivo, independentemente de caução;
III – de ato disciplinar;
IV – de impostos ou taxas, salvo se a lei, para assegurar a cobran-
ça, estabelecer providências restritivas da atividade profissional 
do contribuinte.26

José de Castro Nunes, em seu livro “Do Mandado de Segurança e de 
outros meios de defesa contra atos do Poder Público” classificou essa parte 
final do inciso IV (“providências restritivas da atividade profissional do 
contribuinte”) como hipótese de execução política, a autorizar a utilização 
do instrumento do mandado de segurança para questionar a cobrança de 
impostos ou taxas. 

Castro Nunes atribuiu a autoria da criação da expressão ao austríaco 
Franz von Myrbach-Rheinfeld, na obra “Grundriss des Finanzrechts”, pu-

26 BRASIL. Decreto-Lei n. 1.608/1939, de 18 de setembro de 1939.
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blicada originalmente em 190627. Não há tradução da obra para o português, 
constando que a sua tradução para o francês, em 1910, se disseminou e teve 
grande influência em diversos países, segundo noticia Jeferson Teodoro-
vics28. Castro Nunes ainda trouxe exemplos que não se diferenciam muito 
dos que hoje são citados como casos caracterizadores de sanções políticas:

Admiti-lo-ia, entretanto se requerido para sobrestar na execução 
de qualquer ato de coerção administrativa, isto é, nos casos em que 
a administração usa dos seus próprios meios para compelir o con-
tribuinte a pagar, como por exemplo, se lhe recusa a venda de selos 
de consumo ou a patente de registro, vedando-lhe por essa forma o 
exercício da indústria ou do comércio, ou ainda, quando lhe proí-
be a retirada de mercadorias por entender sujeito a certo imposto 
aduaneiro, etc, etc.29 

Essa passagem da obra de Castro Nunes foi citada no julgamento do 
Recurso em Mandado de Segurança 686, datado de 22 de abril de 1942, 
pelo Supremo Tribunal Federal. Eis dois trechos do relatório e do voto do 
Ministro Orosimbo Nonato:

O inspetor da Alfândega da Baía multou Pinto Alves & Cia. por in-
fração do Artigo 11, §2o, n. 1.137, n. 7 de 7 de outubro de 1936 (selo 
de fretamento). Pretende a firma que se trata de cominação ilegal 
e que o débito, se existente, estaria prescrito, defesa que oporia em 
executivo que lhe fosse movido. Em vez, porém, de ser proposto 
este, alega a firma, entrou o inspetor de embaraçar sua atividade, 
chegando a obter do inspetor de Pernambuco baixasse portaria 
proibindo que a firma despachasse mercadoria nas alfândegas e 
mesas de rendas, adquirisse estampilhas de impostos de consumo e 
vendas mercantis e transigisse com as repartições públicas enquan-
to não desse solução ao débito.

27 NUNES, C. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder 
público. 2. ed. Imprenta: Rio de Janeiro, Revista Forense, 1948. p. 207.

28 TEODOROVICS, J. A afirmação histórica da doutrina do direito tributário brasileiro. Tese 
de doutorado. 2015. 584 f. Tese (Doutorado em Direito Econômico, Financeiro e Tributário) – 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015, p. 31.

29 NUNES, C. Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder 
público, cit., p. 207.
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[...] 
Havendo afirma impetrante depositada quantia superior à que, se-
gundo pretende a autoridade que impôs a multa, deve à Fazenda, 
não pode subsistir a proibição constante da portaria do Sr. Inspetor 
da Alfândega de Pernambuco. 

Ao fim, confirmando a decisão da primeira instância, o Supremo 
Tribunal Federal manteve a concessão da ordem, por unanimidade (deta-
lhe pitoresco foi o brevíssimo parecer do Procurador Geral da República 
lançado nos autos: “o egrégio Supremo Tribunal Federal, julgará com sua 
habitual sabedoria”). O julgamento ficou assim ementado:

O artigo 2o do decreto n. 336 de 10 de junho de 1941. O mandado 
de segurança em matéria fiscal é possível não para resolver quanto à 
procedência ou improcedência do imposto ou multa, mas somente 
quando pesa contra o contribuinte “execução política”, com ofensa 
de seu direito líquido e certo.

Embora tenha antecedido o uso da expressão “sanção política”, o 
termo “execução política” não foi completamente abandonado e pode ser 
encontrado em outros julgamentos do Supremo Tribunal Federal ao longo 
dos anos, nas décadas de 195030, 196031, 199032 e até 2000, a exemplo do 
julgamento, pela Segunda Turma, do Agravo Regimental no Agravo de 
Instrumento 529.106, em 29 de novembro de 2005, sob relatoria da Minis-
tra Ellen Gracie33. 

Já na década de 1960 proliferaram julgamentos do STF sobre a matéria, 
inclusive com a edição de três súmulas, de que tratará o tópico seguinte.

30 RMS 5.007, Rel. Min. Luiz Galloti, j. 08/01/1958, p. 10/04/1958. RMS 3.801, Rel. Min. Sampaio 
Costa, j. 14/08/1957, p. 29/05/1958. 

31 REs 61.373 e 61.376, ambos de relatoria do Min. Barros Monteiro e julgados em 20/02/1968 e 
com resultados dos julgamentos publicados em 19/04/1968. 

32 RE 115.452 ED-EDv, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 04/10/1990, p. 05/12/1990.

33 Eis a ementa: “1. Esta Corte orientou-se no sentido de que o regime especial do ICMS, mesmo 
quando autorizado em lei, impõe limitações à atividade comercial do contribuinte, com violação 
aos princípios da liberdade de trabalho e de comércio e ao da livre concorrência, constituindo-
se forma oblíqua de cobrança do tributo e, por conseguinte, execução política, repelida pela 
jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal (Súmulas STF nºs 70, 323 e 547). 2. Agravo 
regimental improvido”.
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3. jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

A jurisprudência do Supremo Tribunal, ainda que de forma incons-
tante, caminha para consolidar o entendimento de que as sanções não pe-
cuniárias em direito tributário não são inconstitucionais “em abstrato e a 
priori”, como afirma Marcos Bueno Brandão da Penha34, cabendo, na ver-
dade, a análise da higidez da restrição do direito do contribuinte em cada 
caso concreto. Essa visão é compartilhada por Eduardo de Paiva Gomes, 
em artigo em que traçou interessante cronograma da evolução do entendi-
mento do STF sobre o tema35.

3.1. Anos 1960: os primeiros julgamentos

No Supremo Tribunal Federal três súmulas (70, 323 e 547), todas da 
década de 1960, de alguma forma abordam o tema, embora nenhuma use 
expressamente a expressão “sanção política”. Boa parte dos julgamentos 
desse período tem como objeto o Decreto-Lei n. 5/1937, que proibia os con-
tribuintes, responsáveis ou fiadores em débito com a Fazenda Nacional de 
“despachar mercadorias nas Alfândegas ou Mesas de Rendas, adquirir es-
tampilhas dos impostos de consumo e de vendas mercantis, nem transigir, 
por qualquer outra forma, com as repartições públicas do país” e que havia 
sido considerada constitucional em julho de 1957 pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 33.523. 

Em maio de 1965, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 57.235, o 
Supremo Tribunal Federal novamente analisou os termos do Decreto-Lei 
n. 5/1937, oito anos após julgar o RE 33.523, vindo dessa vez a considerá-lo 
inconstitucional, pois, nas palavras do Ministro Relator Evandro Lins, “as 
sanções administrativas previstas nas leis em que se baseou o ato da au-
toridade coatora não se coadunam com o livre exercício de atividade líci-
ta”. Note-se que nessa ocasião a expressão “sanção política” não foi usada.  

34 PENHA, M. B. B. da. Sanções não pecuniárias no direito tributário, cit., p. 219.

35 GOMES, E. de P. O conceito de sanção política delineado pela jurisprudência do STF: uma análise 
crítica do instituto da averbação pré-executória previsto no artigo 20-B da Lei 10.522/2002. In: 
ARAUJO, J. F. C.; CONRADO, P. C. (coords.). Inovações na cobrança do crédito tributário. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. 
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O entendimento foi reafirmado em 14 de fevereiro de 1968, no julgamento 
dos Recursos Extraordinários n. 60.664 e 63.047. 

Em abril de 1968, no julgamento do RE 63.026, a Corte Constitucio-
nal, em acréscimo à invalidade do Decreto-Lei n. 5/1937, declarou também 
incompatível com a Constituição o artigo 3o do Decreto-Lei n. 42/1937, que 
possuía a seguinte redação:

Artigo 3o Os contribuintes que iniciarem, ação contra a Fazenda 
Nacional para a anulação de débitos fiscais, provando o prévio de-
pósito da importância em litígio, na repartição arrecadadora com-
petente, não se consideram incluídos nas disposições do decreto-lei 
número 5, de 13 de novembro dêste ano.

Essa norma, ao dispor que o depósito da “importância em litígio” em 
ação anulatória de débito fiscal não inviabilizaria o contribuinte de exercer 
suas atividades, estabelecia, a “contrario sensu” que, sem o depósito, a em-
presa em débito não poderia operar, exigência que o STF classificou como 
inadmissível cláusula “solve et repete”. Aqui, localizamos a primeira vez que 
o Supremo usou a expressão “sanção política”, o que se deu em breve passa-
gem do voto do Ministro Carlos Thompson Flores no citado RE 63.026:

A espécie, como detalhou o eminente Relator, Ministro Amaral 
Santos, em sessão de 4 do andante, é de mandado de segurança 
impetrado contra a imposição das chamadas sanções políticas das 
obrigações fiscais.

Conforme noticia Eduardo de Paiva Gomes36, em janeiro de 1961, ao 
julgar o Recurso Extraordinário n. 39.933, sob relatoria do Ministro Ary 
Franco, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a previsão 
do Código Tributário do Município de Major Izidoro, no Alagoas, que au-
torizava a apreensão de bens e mercadorias para arrecadação de tributos. O 
resultado desse julgamento originou a edição da Súmula 323 do STF, apro-
vada em 13/12/1963, com a seguinte redação: “É inadmissível a apreensão de 
mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

36 GOMES, E. de P. O conceito de sanção política delineado pela jurisprudência do STF: uma análise 
crítica do instituto da averbação pré-executória previsto no artigo 20-B da Lei 10.522/2002, cit., p. 47. 
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 Em julho de 1962, o Supremo Tribunal julgou o Recurso em Man-
dado de Segurança n. 9.698, de relatoria do Ministro Henrique D’Ávila, 
vindo a declarar ilegal a medida do Diretor do Departamento de Renda 
Mercantil da Prefeitura do Distrito Federal que determinara a interdição 
do estabelecimento mercantil do impetrante, até o pagamento integral do 
tributo devido (isso quando o Distrito Federal se localizava onde hoje está 
o Município do Rio de Janeiro, durante o período de 1891 a 196037). Esse 
julgamento resultou na edição da Súmula 70, na mesma sessão em que foi 
aprovada a Súmula 323, acima citada. A Súmula 70 do STF foi editada nos 
seguintes termos: “É inadmissível a interdição de estabelecimento como 
meio coercitivo para cobrança de tributo”. 

Eduardo Paiva Gomes informa que, ao julgar o RE 9.698, o STF, pelo 
voto do Ministro Pedro Chaves, abordou outro tema importante em adi-
ção à questão da ilegalidade da interdição do estabelecimento, ao observar 
que a medida impediria o contribuinte de se defender em juízo38. Eis o 
curto voto do Ministro Chaves:

Sr. Presidente, o Fisco já goza de muitos favores e privilégios de 
ordem processual e de ordem legal, cobra seus créditos mediante 
certidão de inscrição do lançamento, inicia pela penhora e ainda 
pretende mais, pretende evitar, inconstitucionalmente que a parte 
se defenda em Juízo ameaçando de fechar o estabelecimento. 
Eu não posso deixar de acompanhar o eminente Sr. Ministro Rela-
tor e conceder a segurança.39

Conforme aponta Paiva Gomes, com seu voto, o Ministro Pedro Cha-
ves deixou claro que “a apresentação de defesa quanto à ilegitimidade do 
crédito tributário é inócua frente às consequências imediatas da imposição 
de medida extrajudicial à atividade do contribuinte”40.

37 A partir 1960 e até 1975 o território deixou de ser o Distrito Federal e passou ser denominado 
Estado de Guanabara; só após 1975 voltou a ostentar a condição de município.

38 GOMES, E. de P. O conceito de sanção política delineado pela jurisprudência do STF: uma análise 
crítica do instituto da averbação pré-executória previsto no artigo 20-B da Lei 10.522/2002, cit., p. 47.

39 O fac-símile do acórdão original está disponível na página do STF, em: http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=108970. 

40 GOMES, E. de P. O conceito de sanção política delineado pela jurisprudência do STF: uma análise 
crítica do instituto da averbação pré-executória previsto no artigo 20-B da Lei 10.522/2002, cit., 49-50.
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Na década de 1960, o termo “execução política”, citado no tópico 
anterior, foi recuperado em três recursos relatados pelo Ministro Barros 
Monteiro, em 20 de novembro de 1967 (Recurso em Mandado de Segu-
rança 16.727) e outras duas, em 20 de fevereiro de 1968 (Recursos Extraor-
dinários n. 61.373 e 61.376). Nas ementas dos três julgamentos foram in-
seridas a mesma afirmação: “A chamada execução política das obrigações 
fiscais é incompatível com o regime instituído nas Constituições Federais 
de 1946 e 1967”. 

Em 9 de maio de 1968, já estava claro que a jurisprudência do Supre-
mo Tribunal Federal se consolidara no sentido da inconstitucionalidade 
do Decreto-Lei n. 5/1937 e, nessa data, pela primeira vez, viu-se a utiliza-
ção da expressão “sanção política”, não só em um voto, como também na 
ementa de um acórdão da Corte Constitucional – na verdade, três acór-
dãos idênticos, na mesma data (REs n. 61.190, 61.367 e 63.043):

– SANÇÕES POLÍTICAS NAS OBRIGAÇÕES FISCAIS. DESDE 
QUE COMPROMETAM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO 
CONTRIBUINTE, AINDA QUE, EM DÉBITO COM O FISCO, 
SÃO INCONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 150, 
§ 23 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ANTE O ARTIGO 1o DO 
DECRETO-LEI N 5, DE 1937. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Interessante notar que essas ementas possibilitam uma interpretação 
em sentido contrário, indicando ser possível a imposição das sanções não 
pecuniárias em matéria tributária, se elas não comprometerem a atividade 
profissional do contribuinte, conforme observa Eduardo Paiva Gomes:

Surge a primeira manifestação relevante, ainda que tímida, da ideia 
de que não se trata de verificar, simplesmente, o grau de restrição da 
medida administrativa passível de adoção pelo Fisco tal como pre-
vista abstratamente pela legislação, mas também deve-se analisar 
em que medida, em determinado caso, um contribuinte específico 
encontra-se impossibilitado de exercer sua atividade em razão da 
aplicação da medida extrajudicial.41 

41 GOMES, E. de P. O conceito de sanção política delineado pela jurisprudência do STF: uma análise 
crítica do instituto da averbação pré-executória previsto no artigo 20-B da Lei 10.522/2002, cit., p. 52.
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Essa série de julgamentos levou o Supremo Tribunal Federal a editar, 
em 3 de dezembro de 1969, a Súmula 547, segundo a qual “não é lícito à 
autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, des-
pache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”.

3.2. O caso “American Virginia”: Ação Cautelar 1.657 –  
Recurso extraordinário 550.769 – Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3952

A American Virginia Indústria e Comércio Importação e Exportação 
de Tabaco Ltda. é uma empresa que atualmente possui uma dívida ativa 
junto à União superior a R$ 3 bilhões, conforme consulta aberta disponível 
na página da Procuradoria da Fazenda Nacional42.

Em 2005, quando a empresa já possuía expressivo débito tributário, 
a Receita Federal do Brasil abriu processo administrativo para verificar as 
condições para a manutenção do seu registro especial de fabricante de taba-
co, ante a exigência legal de regularidade do cumprimento das obrigações 
tributárias principal e acessória, sob pena do cancelamento do registro es-
pecial em questão (artigo 2o, II, do Decreto-Lei n. 1.593/1977, com a redação 
dada pela Lei Federal n. 9.822/1999). Veio então a notificação para o recolhi-
mento de todos os débitos, no prazo de dez dias, o que levou a requerente a 
ajuizar medida cautelar preparatória, em que obteve tutela da Justiça Federal 
da 2a Região para suspender ato. Ajuizada a ação principal, sobreveio sen-
tença favorável à contribuinte, depois reformada pelo Tribunal Regional Fe-
deral da 2a Região, que considerou que “a arrecadação tributária decorrente 
da fabricação do tabaco é imprescindível para que possa arcar com os custos 
das doenças relacionadas ao consumo de cigarros”43.

A American Virginia interpôs recurso extraordinário e ajuizou ação 
cautelar perante o STF para a obtenção de efeito suspensivo ao recurso 
extremo. O Ministro Relator Joaquim Barbosa – que depois votaria pelo 
desprovimento do recurso extraordinário – considerou que o efeito sus-

42 Disponível em: https://www.listadevedores.pgfn.gov.br. Acesso em: 28 mar 2022.

43 TRF-2, Apelação cível 2005.51.10.007057-3, j. 26/09/2006, DJU, 02/10/2006.
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pensivo deveria ser concedido, em razão da “densa probabilidade de co-
nhecimento e provimento do recurso extraordinário”. 

Restou, porém, vencido o Ministro Relator, já que a maioria do plená-
rio do Supremo acompanhou o voto divergente do Ministro César Peluzo, 
que, chamando a atenção para a alta carga tributária incidente no setor de 
tabacos, apontou que a recorrente aparentava “adotar estudada estratégia 
empresarial de não recolhimento sistemático de tributos como instrumen-
to de apropriação e acumulação de vantagens competitivas indevidas”. O 
Ministro Peluzo mencionou, ainda, trecho de parecer do professor José 
Afonso da Silva juntado nos autos, para quem, no caso em questão as sú-
mulas 70, 323 e 547 do STF não teriam aplicação, pois a norma impugnada 
“não estabelece meio coercitivo para cobrança de tributo, mas sim sanções 
por práticas de atos ilícitos contra a ordem tributária” e “a livre iniciativa 
só é juridicamente amparada quando legítima, e só é legítima quando seu 
titular a exerce com respeito aos ditames da ordem jurídica na qual se in-
clui a concorrência legal e o cumprimento da função social da empresa”.

Ao fim, prevaleceu o voto do Ministro Cesar Peluzo, vencidos os Mi-
nistros Joaquim Barbosa, Marco Aurélio, Celso de Mello e Sepúlveda Per-
tence. O julgamento da AC 1657, finalizado em 27 de junho de 2007, teve a 
seguinte ementa:

RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Inadmissibilidade. 
Estabelecimento industrial. Interdição pela Secretaria da Receita 
Federal. Fabricação de cigarros. Cancelamento do registro especial 
para produção. Legalidade aparente. Inadimplemento sistemático 
e isolado da obrigação de pagar Imposto sobre Produtos Indus-
trializados - IPI. Comportamento ofensivo à livre concorrência. 
Singularidade do mercado e do caso. Liminar indeferida em ação 
cautelar. Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão. Votos 
vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar 
efeito suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria 
de cigarros que, deixando sistemática e isoladamente de recolher o 
Imposto sobre Produtos Industrializados, com conseqüente redu-
ção do preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, 
viu cancelado o registro especial e interditados os estabelecimentos.
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Passados cinco anos, em 2013, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 
550.769, interposto pela empresa, o plenário do Supremo Tribunal Federal 
reafirmou ser compatível com a Constituição a norma federal que prevê o 
cancelamento administrativo de registro especial de fabricante de cigar-
ro pelo não cumprimento de obrigação tributária principal ou acessória, 
relativa a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita 
Federal. Dessa vez, restaram vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Mar-
co Aurélio e Celso de Mello.

De se notar que na origem, ao dar provimento ao recurso de apelação 
da União, o Tribunal Regional Federal da 2a Região deu relevo à proteção do 
direito à saúde, à vista do ramo econômico de atuação da empresa, concluin-
do que como contrapartida dos malefícios causados pelo cigarro seria “mais 
do que justificável a exigência de regularidade fiscal, insculpida no Decreto-
-Lei no 1.593/77, para a concessão e manutenção do registro especial”44.

O Supremo Tribunal Federal não trilhou o mesmo caminho, pois 
destacou a inadimplência tributária como evento que legitima a aplicação 
da medida, independentemente da atividade empresarial desenvolvida. 
Segundo observou o Ministro Relator Joaquim Barbosa, “não há que se 
falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômi-
ca objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência 
tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial”. Ao 
fim, a ementa do acórdão teve a seguinte redação:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO 
PAGAMENTO DE TRIBUTO. INDÚSTRIA DO CIGARRO. RE-
GISTRO ESPECIAL DE FUNCIONAMENTO. CASSAÇÃO. DE-
CRETO-LEI 1.593/1977, ARTIGO 2º, II.
1. Recurso extraordinário interposto de acórdão prolatado pelo 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que reputou constitucio-
nal a exigência de rigorosa regularidade fiscal para manutenção do 
registro especial para fabricação e comercialização de cigarros (DL 
1.593/1977, artigo 2o, II).
2. Alegada contrariedade à proibição de sanções políticas em ma-
téria tributária, entendidas como qualquer restrição ao direito fun-

44 TRF2, Apelação Cível 375200 RJ 2005.51.10.007057-3, Terceira Turma Especializada, relator 
Desembargador Federal José Neiva, j. 26/09/2006, p. 02/10/2006. 
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damental de exercício de atividade econômica ou profissional lícita. 
Violação do artigo 170 da Constituição, bem como dos princípios 
da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a 
aplicação de sanção política em matéria tributária. Contudo, para 
se caracterizar como sanção política, a norma extraída da interpre-
tação do artigo 2o, II, do Decreto-lei 1.593/1977 deve atentar contra 
os seguintes parâmetros: (1) relevância do valor dos créditos tribu-
tários em aberto, cujo não pagamento implica a restrição ao fun-
cionamento da empresa; (2) manutenção proporcional e razoável 
do devido processo legal de controle do ato de aplicação da penali-
dade; e (3) manutenção proporcional e razoável do devido processo 
legal de controle da validade dos créditos tributários cujo não paga-
mento implica a cassação do registro especial.
4. Circunstâncias que não foram demonstradas no caso em exame.
5. Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.

Como se vê, os parâmetros citados na ementa do julgamento para 
controle da validade da sanção administrativa (item 3 do acórdão) não fa-
zem nenhuma menção ao direito à saúde ou ao tipo de atividade explorada 
pelo agente econômico apenado. 

Posteriormente, a apreciação da constitucionalidade da mesma nor-
ma foi novamente submetida ao Supremo Tribunal Federal, dessa vez no 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3952, ajui-
zada pelo Partido Trabalhista Cristão, também sob a relatoria do Ministro 
Joaquim Barbosa. Embora finalizados os votos dos Ministros em 5 de se-
tembro de 2018, a proclamação do resultado foi adiada para sessão futura, 
ainda não realizada até a data de conclusão deste artigo. A composição do 
plenário não foi a mesma do julgamento do recurso extraordinário, mas a 
aplicação da sanção de cancelamento do registro especial de fabricante de 
tabaco foi novamente considerada constitucional – destaque para a mu-
dança de posicionamento dos Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello, 
que no julgamento do recurso extraordinário consideravam que a medida 
configurava sanção política e, ao apreciarem a ADI que tinha como objeto 
a mesma norma, votaram pela sua compatibilidade com o ordenamento 
jurídico. Conforme registro da decisão da sessão, o relator Joaquim Barbo-
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sa manteve na ADI os parâmetros antes fixados quando do julgamento do 
Recurso Extraordinário n. 550.76945. 

Os debates que se deram durante o julgamento da ADI 3952 foram 
em boa parte tomados por questões relativas ao procedimento que ante-
cede o cancelamento do registro, sobretudo sobre a constitucionalidade 
da previsão segundo a qual a decisão que aplica a sanção não possui efeito 
suspensivo. Apenas o Ministro Marco Aurélio Mello considerou o pedido 
de declaração de inconstitucionalidade inteiramente procedente46. 

Portanto, dada a posição do Supremo Tribunal Federal, pode-se ex-
trair a conclusão de que a cassação de inscrição estadual de contribuinte 
do ICMS não caracteriza, por si só, medida inconstitucional, desde que ob-
servados certos parâmetros, como a observância do devido processo legal.

3.3. O não recolhimento do ICMS e o crime  
de apropriação indébita tributária:  
a decisão do STF no RCH 163334

A verificação da constitucionalidade da cassação da inscrição esta-
dual do contribuinte inadimplente de ICMS passa pela leitura da decisão 

45 Decisão: “Após o voto-vista da Ministra Cármen Lúcia, acompanhando o Relator, Ministro 
Joaquim Barbosa, no sentido da parcial procedência da ação para dar interpretação conforme 
a Constituição aos dispositivos normativos impugnados, adotando-se a interpretação de que o 
cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial das empresas dedicadas à fabricação de 
cigarros há de atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, precedido: a) da análise 
do montante dos débitos tributários não quitados; b) do atendimento ao devido processo legal na 
aferição da exigibilidade das obrigações tributárias; c) e do exame do cumprimento do devido 
processo legal para aplicação da sanção; o voto da Ministra Rosa Weber, também no sentido de 
acompanhar o Relator, pela parcial procedência da ação; o voto do Ministro Alexandre de Moraes, 
que dava parcial procedência à ação, para dar interpretação conforme a Constituição ao § 5o do 
artigo 2o do Decreto-Lei 1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo, no que foi 
acompanhado pelos Ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes; o voto do Ministro Luiz 
Fux, que julgava improcedente a ação; o voto do Ministro Marco Aurélio, que julgava procedente 
a ação; e o voto do Ministro Celso de Mello, que acompanhava o Relator e, na forma do voto do 
Ministro Alexandre de Moraes, dava interpretação conforme a Constituição ao § 5o do artigo 2o 
do Decreto-Lei no 1.593/77, no sentido de que o recurso deve ter efeito suspensivo, o julgamento foi 
suspenso para proclamação do resultado em assentada posterior. Impedidos os Ministros Roberto 
Barroso e Dias Toffoli, ausente neste julgamento. Não votou o Ministro Edson Fachin, sucessor do 
Ministro Joaquim Barbosa (Relator). Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 5.9.2018”.

46 Os debates podem ser assistidos no canal da TV Justiça no Youtube, no endereço, https://www.
youtube.com/watch?v=7RLJRLxvSkc, a partir do 25 minutos e 32 segundos do vídeo. 
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do plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Ordinário em Ha-
beas Corpus (RHC) 163.334, de 18 de dezembro de 2019, que por maioria 
fixou a seguinte tese:

O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, 
deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou 
serviço incide no tipo penal do artigo 2o, II, da Lei no 8.137/1990.

A conduta descrita no tipo penal em questão, conhecido como apro-
priação indébita tributária (artigo 2o, II, da Lei Federal n. 8.137/1990), con-
siste em “deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contri-
buição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos”.

Na origem, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) deu pro-
vimento a recurso de apelação do Ministério Público e reformou sentença 
que havia absolvido sumariamente dois sócios de uma loja de artigos de 
roupas para crianças denunciados pela prática de crime previsto artigo 2o, 
II, da Lei Federal n. 8.137/1990. O acórdão do TJSC foi objeto de habeas 
corpus impetrado pela Defensoria Pública junto ao Superior Tribunal de 
Justiça, que manteve a decisão da segunda instância47. 

O julgamento teve repercussão no meio jurídico sobretudo porque, 
no caso em questão, o ICMS não recolhido dizia respeito às operações pró-
prias dos réus, ou seja, não era devido sob o regime de substituição tribu-
tária. Além disso, o imposto foi registrado, declarado e não pago, tendo 
sido constituído, portanto, pelo próprio contribuinte48, e não pela admi-
nistração tributária em procedimento fiscalizatório, o que caracterizaria o 
lançamento de ofício. 

Durante o julgamento, foi feita a distinção entre os termos “descontado” 
e “cobrado” que constam do tipo penal, chegando à mesma conclusão o STF 
e o STJ quanto a essa questão. Eis o trecho do acórdão do STJ sobre o assunto:

4. A interpretação consentânea com a dogmática penal do termo 
“descontado” é a de que ele se refere aos tributos diretos quando 

47 HC 399109. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. DJe, 31 out. 2018. 

48 Conforme Súmula 436 do STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito 
fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do Fisco”.
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há responsabilidade tributária por substituição, enquanto o termo 
“cobrado” deve ser compreendido nas relações tributárias havidas 
com tributos indiretos (incidentes sobre o consumo), de maneira 
que não possui relevância o fato de o ICMS ser próprio ou por subs-
tituição, porquanto, em qualquer hipótese, não haverá ônus finan-
ceiro para o contribuinte de direito.
[...]

O Ministro Luiz Edson Fachin, ao acompanhar o voto do Ministro 
Relator Luís Roberto Barroso, apontou que no ICMS, como no IPI, a obser-
vância do princípio constitucional da capacidade contributiva leva em conta 
fatos presuntivos de riqueza do consumidor, e não do comerciante, embora 
este seja posto no polo passivo da relação jurídica tributária. Assim, 

O que a conduta incrimina, portanto, no caso do ICMS, é essa 
ruptura, causada pela contribuinte de direito, entre a atividade de 
tributação realizada pela Fisco e o atingimento da riqueza concer-
nente à capacidade contributiva do consumidor.49 

Também foi ressaltada a necessidade de coerência com outro julgamen-
to do Plenário do STF, do Recurso Extraordinário 574.706, de 15 de março 
de 2017, em que se fixou a tese de que o “ICMS não compõe a base de cálculo 
para incidência do PIS e da COFINS”, concluindo a Corte Suprema que o 
valor cobrado a título de ICMS apenas circula na contabilidade do sujeito 
passivo do imposto, mas não ingressa no seu patrimônio com definitividade. 

 O Ministro Relator Luís Roberto Barroso, por sua vez, afirmou que a 
criminalização da conduta em questão “nem constitui uma excentricida-
de brasileira; aliás, em outras partes do mundo, os delitos tributários são 
punidos de forma bastante mais severa inclusive do que o são no Brasil, 
há exemplos deste mesmo tipo em países como Itália, Portugal, diversos 
estados americanos50. Em seguida, fazendo uma comparação com o crime 
de furto, Barroso anotou que “tratar diferentemente furto da sonegação 
dolosa faz parte da seletividade do direito penal brasileiro, que considera 
que crime de pobre é mais grave que crime de rico”.

49 Idem. 

50 RHC 163.334. Relator: Ministro Roberto Barroso, julgado em 18 dez 2019; DJe, 18 nov. 2020. 
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De se notar que os crimes contra a ordem tributária previstos na Lei 
Federal n. 8.137/1992 têm a sua punibilidade extinta a qualquer momento 
com o pagamento do débito tributário, nos termos do artigo 9o, § 2o, da Lei 
Federal n. 10.684/2003. Assim, é possível ao devedor do ICMS, que age de 
forma contumaz e com dolo de apropriação, sofrer a chamada “pena cor-
poral” pelo inadimplemento do tributo, sanção que não será imposta caso 
o débito seja devidamente recolhido. Apesar disso, não entendeu o Supre-
mo Tribunal Federal que a previsão da extinção da punibilidade em razão 
do pagamento do crédito tributário configuraria sanção política. 

E, se aqui temos um bem jurídico tutelável pelo direito penal, não se 
poderá então interditar a atuação do direito administrativo, sob pena de 
subverter a tradicional lição de que o direito penal deve funcionar como 
um “último recurso” (ou “ultima ratio”), princípio assim explicado por 
Francisco de Assis Toledo: 

A tarefa imediata do direito penal é, portanto, de natureza eminen-
temente jurídica e, como tal, resume-se à proteção de bens jurídi-
cos. Nisso, aliás, está empenhado todo o ordenamento jurídico. E 
aqui entremostra-se o caráter subsidiário do ordenamento penal: 
onde a proteção de outros ramos do direito possa estar ausente, fa-
lhar ou revelar-se insuficiente, se a lesão ou a exposição a perigo 
do bem jurídico tutelado apresentar certa gravidade, até aí deve 
estender-se o manto da proteção penal como ultima ratio regum. 
Não além isso.51 

Juliano Heinen ressalta que “uma das maiores endemias passíveis de 
serem acometidas ao sistema jurídico (entendido, aqui, como uma totali-
dade ordenada) consiste na falta de coerência”52. Ora, temos um sistema 
jurídico em que: (a) se reconhece a existência de um dever fundamental de 
pagar tributos (STF, RE 601.304, vide Capítulo 5); (b) é possível, em deter-
minadas circunstâncias, o cancelamento de registro de empresa pelo des-
cumprimento de obrigações tributárias (STF, RE 550.769 e ADI 3.952); (c) 
é constitucional punir criminalmente o inadimplente contumaz do ICMS 

51 TOLEDO, F. de A. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 13-14. 

52 HEINEN, J. Coerência e sistema jurídico. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP, 
Rio de Janeiro, ano 12, v. 19, n. 2, p. 149-172, maio-ago. 2018. 
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por apropriação indébito tributária, dado que ele repassa do custo do im-
posto ao adquirente na etapa seguinte de circulação da mercadoria (STF, 
RHC 163.334). Assim, em respeito à integridade e à coerência do sistema 
jurídico, há que se reconhecer a possibilidade de o Estado tratar de manei-
ras distintas aquele que não paga o imposto por dificuldades financeiras e 
aquele que toma a decisão empresarial de inadimplir os tributos para enri-
quecer (o devedor contumaz), inclusive, se necessário, cassando a inscrição 
de contribuinte do imposto deste último.

Conclusões

Dado o que foi exposto nas linhas acima, extrai-se, em síntese con-
clusiva, que a medida de cassação da inscrição estadual do contribuinte de 
ICMS não se destina à cobrança do imposto, à diferença de diversas nor-
mas impeditivas do prosseguimento das atividades das empresas inadim-
plentes que foram consideradas inconstitucionais, entre o início e meados 
do século passado. Antes, a medida constitui sanção por infração contra a 
ordem tributária. 

E, tal como ocorre nos diversos ramos do Direito em que há atividade 
fiscalizatória estatal (Ambiental, Consumidor, Infância e Juventude, etc.), 
a sanção aplicável no Direito Tributário não precisa necessariamente ser de 
natureza pecuniária.

Ademais, constituindo sanção por infração à ordem tributária, a 
cassação da inscrição estadual deve ser precedida de regular processo ad-
ministrativo, devendo ser reservada para casos graves de inadimplência 
fraudulenta, de forma a guardar correspondência com a gravidade que a 
medida representa.
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Prefácio ao Artigo 9

Vanessa Rahal Canado

Conheci a autora quando ela ainda cursava sua pós-graduação no 
GVlaw. Eu era professora e ela não hesitava em me procurar quase sempre 
para trocar ideias, aprofundar conhecimentos. Sua curiosidade intelectual 
e sua abertura para o novo a levaram ao Mestrado Profissional da Escola 
de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP), 
onde voltamos a nos encontrar.

Dado nosso vínculo criado anos antes, tive o prazer de ser escolhida 
para ser sua orientadora de dissertação.

Escolhemos um tema caro ao direito tributário dos atuais tempos: a 
confusão da não cumulatividade do PIS/COFINS.

Mergulhamos na história, procuramos descobrir as razões de uma 
legislação tão casuística e desconectada do conceito econômico de não 
cumulatividade.

Mirella, em todos os momentos de dificuldades, não deixou de atentar 
aos detalhes e procurou fazer um trabalho fidedigno às nossas pesquisas.

O resultado foi extremamente satisfatório, quando conseguimos jun-
tar o direito e a economia, inserir nossa visão de tax policy, e ressignificar a 
não cumulatividade do PIS/COFINS. O problema tem solução!

Parabéns, Mirella, pela coragem de procurar se conectar com visões 
para além do direito em busca de um sistema tributário mais amigável ao 
mundo dos negócios. Eu tenho muito orgulho de ter sido sua professora e 
orientadora! O leitor, por sua vez, só tem a ganhar. É uma visão ímpar e 
que leva a um resultado prospectivo e pacificador dado o imenso conten-
cioso que o tema ocupa.
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Artigo 9 
Como Aplicar o Conceito de “Insumo” para 

Fins de Créditos de PIS/COFINS após o 
Julgamento do Superior Tribunal de Justiça 

no Recurso Especial n. 1.221.170/PR?

Mirella Napoleão Baldez Coelho de Oliveira

Introdução

Este artigo é resultado da pesquisa formulada e apresentada em forma 
de dissertação de mestrado profissional, na linha de direito tributário, na 
FGV Direito São Paulo e indicado ao prêmio anual do mestrado profissional.

A dissertação teve como objeto o estudo da litigiosidade inerente ao 
conceito de insumos para fins de creditamento de PIS/COFINS e, por con-
seguinte, do alcance da não cumulatividade.

A grande questão analisada foi a permanência da insegurança jurídica 
mesmo após o julgamento em recurso repetitivo do Resp n. 1.221.170/PR, 
pelo STJ, em que se “definiu” quais insumos poderiam gerar créditos de PIS 
e COFINS. A conclusão é de que isso resulta de uma falha de origem no 
desenho no sistema de incidência e consequentemente no desenho da não 
cumulatividade do PIS/COFINS, que não levou em conta as premissas eco-
nômicas necessárias para a formação de um tributo incidente sobre a venda 
de bens e serviços.

A leitura do fato gerador e consequentemente da não cumulatividade 
do PIS e da COFINS considerando a racionalidade econômica dos tributos 
sobre bens e serviços, calculados e pagos pelo método do valor adicionado 
(ou, não cumulativo) levaria à aplicação do método de crédito financeiro.
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Essa diretriz é a única capaz de dar efetivamente segurança jurídica 
na aplicação da legislação atual, e poderia ser utilizada pelo Supremo Tri-
bunal Federal ou pelos legisladores, caso seja esse o caminho escolhido.

1. Diagnóstico de Insegurança Jurídica  
Pós Julgamento do REsp n. 1.221.170/PR

O debate sobre o conceito de insumos e a não cumulatividade do PIS/
COFINS gerou demandas administrativas e judiciais, chegando ao STJ, na 
afetação do REsp. n. 1.221.170/PR1.

Após a apresentação de parecer que demonstrou, por meio de refe-
rencial econômico, a importância da não cumulatividade sem restrições, 
de modo a desonerar a cadeia produtiva e fornecer segurança, constatou-se 
que os ministros do STJ, apesar de em alguns momentos terem se basea-
do em argumentos econômicos, não chegaram a tocar no cerne quanto à 
tributação do valor agregado. O resultado do julgamento foi a declaração 
de ilegalidade das INs n. 247 e 404, e a definição do conceito de insumos 
como despesas essenciais e relevantes a realização da atividade econômica.

E, assim, o cenário de segurança jurídica e a coerência do sistema pre-
tendidos por meio da utilização dos instrumentos de uniformização, como 
os recursos repetitivos, não foi atingido pelo REsp. n. 1.221.170/PR, em 
decorrência da manutenção da circunstância conflituosa, vista ausência 
de pacificação dos pontos determinantes para a aplicação do precedente 
extraído do julgado repetitivo.

Isto porque os critérios de essencialidade e relevância dão margem 
a interpretações, ou demasiadamente amplas, ou demasiadamente restri-
tivas, pelos contribuintes e pelo Fisco, o que continuará, de todo o modo, 
gerando insegurança jurídica. Ou seja, para que o contribuinte tenha cer-
teza de que aquela despesa pode ser considerada insumo, com base na es-
sencialidade e relevância, deverá ter ao seu lado, ou um julgado favorável 
de pessoa jurídica com a mesma atividade e os mesmos insumos, ou deverá 

1 STJ. RECURSO ESPECIAL. REsp. n. 1.221.170/PR. Relator: Ministro Napoleão nunes Maia 
Filho. DJ, 22/02/2018. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=
tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=201002091150&t    otalRegistrosPorPagina=40&aplicac
ao=processos.ea. Acesso: 15 mar. 2020.
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buscar pareceres técnicos e jurídicos, os quais, como notoriamente sabido, 
não afastam a insurgência fiscal, de índole arrecadatória.

Assim, o mencionado julgado, não trouxe um critério racional para 
uniformizar a interpretação, o que resulta na permanência do cenário de 
insegurança jurídica.

E, esse cenário prejudica o crescimento econômico do país, haja vista 
que a OCDE, em 2017, publicou relatório2 no qual se demonstra a impor-
tância da chamada certeza tributária para as negociações internacionais e 
alocação de investimentos.

Em suma, o que ficou consignado após a participação de represen-
tantes dotados com poder de decisão nas empresas e, também, membros 
de governo, foi que a segurança jurídica é mais relevante do que a própria 
carga tributária, no que se refere à escolha de determinada jurisdição para 
a opção de investimento.

Não obstante, no caso específico do alcance da não cumulatividade, 
as empresas têm como opção contra essa insegurança jurídica ou formular 
uma consulta tributária (lenta e cujo resultado vincula suas atividades a 
partir daquele momento), ou, com base jurídica, aproveitar créditos ad-
ministrativamente, assumindo risco de eventual insurgência fiscal, ou ju-
dicializar o tema, retardando o aproveitamento desses créditos, tendo em 
vista a imposição do art. 170-A do CTN.

Ou seja, a complexidade desse tipo de situação e opção afasta investi-
mentos e resulta no posicionamento do Brasil como um dos piores países 
para se pagar impostos3. 

Diante desse cenário perturbador de notória insegurança jurídica 
e perda de competitividade, faz-se a proposta da utilização da economia 
como referencial interpretativo hábil a solucionar o problema.

2 OCDE. Tax Certainty. IMF/OECD Report for the G20 Finance Ministers. 2017. 114p. Disponível 
em: http://www.oecd.org/tax/g20-report-on-taxcertainty.htm. Acesso em: 26 nov. 2019.
Luiz Fux e Bruno Bodart asseveram que “[o]utro benefício gerado por uma jurisprudência íntegra 
é o ambiente de segurança jurídica proporcionado aos agentes econômicos” (FUX; BODART, 
2019, p. 161).

3 VASCONCELOS, B.; MATTHIESEN, R. O CARF em um jogo de dados. Valor Econômico, 1 
set. 2019. Disponível em: http://www.valor.com.br/legislacao/6325985/o-carf-em-um-jogo-de-
dados. Acesso em: 26 nov. 2019.



262

Mirella Napoleão Baldez Coelho de Oliveira

2. Da Equivocada Leitura da Base Tributária  
do PIS/COFINS e seus Efeitos no Alcance  
da Não Cumulatividade

Antes de se explicar que, com o uso da economia como referencial in-
terpretativo, é possível interpretar a base tributária do PIS/COFINS como 
estritamente de consumo, há que se ter presente que, a despeito da eco-
nomia ter servido de referencial interpretativo para a instituição da não 
cumulatividade do PIS/COFINS4 ao final, as MPs n. 66/02 (para o PIS) e 
135/03 (para a COFINS), que foram convertidas, respectivamente, nas Leis 
n. 10.637/2002 e 10.833/2003, acabaram por não conjugar a análise jurídica 
com a econômica de que se trataria de um tributo sobre o consumo, ao in-
vés de terem acolhido o método do crédito financeiro, optaram por limitar 
o direito a crédito5.

E tal posição foi seguida pelas INs n. 247/02 e 404/04, que, de forma 
bastante restritiva, regulamentaram as hipóteses de creditamento para o 
termo “insumo”6, influenciando diretamente o alcance da não cumulati-
vidade, o que trouxe inúmeras distorções ao sistema, e corroborou para o 
atual cenário de insegurança jurídica e elevado contencioso sobre o tema.

Em primeiro lugar, a suposta aproximação da base receita total com a 
base do IRPJ fizeram com que se interpretasse o conceito de insumos, para 
fins de crédito de PIS e de COFINS, como similares às despesas dedutíveis.

Isso porque, ao se tributar toda a receita, independentemente de sua 
classificação contábil, tem-se uma possível aproximação com o conceito de 

4 “1.1. O principal objetivo das medidas ora propostas é o de estimular a eficiência econômica, 
gerando condições para um crescimento mais acelerado da economia brasileira nos próximos 
anos. Neste sentido, a instituição da COFINS não cumulativa visa corrigir distorções relevantes 
decorrentes da cobrança cumulativa do tributo, como por exemplo a indução a uma verticalização 
artificial das empresas, em detrimento da distribuição da produção por um número maior de 
empresas mais eficientes – em particular empresas de pequeno e médio porte, que usualmente 
são mais intensivas em mão de obra” (Medida Provisória n. 135, de 30 de outubro de 2003. 
Altera a Legislação Tributária Federal e dá outras providências. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/Antigas_2003/135.htm. Acesso em: 26 nov. 2019).

5 Vide art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.

6 Elas foram objeto de questionamento no STJ, que em decisão na sistemática de recursos 
repetitivos, expressamente declarou a sua ilegalidade (REsp. n. 1.221.170/PR).
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lucro real trazido pelo art. 6o do Decreto n. 1598/1977. Ainda, analisando 
a contabilidade das empresas, a própria apuração do resultado das pessoas 
jurídicas a ser tomado como base na apuração do lucro real submetido à 
tributação do IRPJ acaba se utilizando dos conceitos de “receita”. Nesses 
termos, as definições de “lucro real” para fins de incidência do imposto e 
de “receita e faturamento” para fins de incidência de PIS/COFINS se con-
fundem, misturam, miscigenam, e resultam em enorme grau de complexi-
dade e impropriedade.

Outro ponto importante e que será retomado, diz respeito ao fato de 
a tributação sobre a “receita total”, quando reiniciada a tributação sobre as 
receitas financeiras, passou a tornar mais transparente a incidência híbrida 
sobre consumo e renda, o que dificulta a operacionalização da não cumu-
latividade do PIS/COFINS, e demonstra cabalmente a sua aproximação 
equivocada com o IRPJ.

Aliada à questão de ser possível, diante do conceito de receita total, 
aproximar a base do PIS e da COFINS a do IRPJ, tem-se, nitidamente, com 
a adoção do método subtrativo indireto, a noção de abatimento de certas 
despesas da base de cálculo, o que notadamente se aproxima da sistemática 
de apuração da base de incidência do IRPJ pelo lucro real, que elenca as 
despesas dedutíveis e indedutíveis.

Além da equivocada leitura da base tributária do PIS/COFINS, diante 
do afastamento da interpretação do direito em fatos econômicos ter gera-
do a aproximação com o IRPJ e a incorreta dimensão do alcance da não 
cumulatividade dessas contribuições, foi criada interpretação que buscou 
aproximar o PIS/COFINS com o IPI, dessa vez não por identidade ou pro-
ximidade de suas bases de cálculo, mas pela característica a eles em co-
mum quanto à submissão à sistemática não cumulativa.

As INs n. 247/2002 e 404/2004 tomaram por base um conceito res-
tritivo de insumos, que de forma bem próxima ao conceito de IPI, os de-
limitava a matéria prima, produto intermediário, material de embalagem 
ou outro bem que sofresse alteração ou desgaste no processo produtivo, 
mas que não se incorporasse ao ativo imobilizado, dentre outras hipóteses 
também restritivas7.

7 Vide art. 66, § 5o, da IN n. 247/2002 e art. 8o, § 4o, da IN n. 404/2004.
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Diante do cenário equivocado que, ora aproximava o PIS e a COFINS 
do IRPJ, ora do IPI, a jurisprudência do CARF e do Poder Judiciário8 evo-
luiu ora para um lado, ora para outro, mesclando argumentos, misturando 
institutos, até se chegar a evidente distribuição de três principais correntes: 
a) restritiva, protetora da validade das INs n. 247/2002 e 404/2004, que 
aproximava o PIS e a COFINS do IPI; b) intermediária, que conceitua-
va insumos com relação à base de cálculo receita, conceituando-os como 
tudo o essencial e relevante para a atividade da empresa e c) ampliativa, 
que aproximando o PIS e a COFINS do IRPJ, defendia a possibilidade de 
creditamento de todas as despesas dedutíveis.

Entretanto, percebe-se que nenhuma das três correntes se preocupou 
com o sentido econômico da não cumulatividade e com a intenção do le-
gislador quando da sua instituição para o PIS e a COFINS. Assim, o que se 
teve foi a equivocada interpretação do instituto desde a sua origem, que foi 
eivada de vício quanto ao real desenho do sistema.

Ainda, essa equivocada leitura da base de incidência do PIS/COFINS 
e, por conseguinte, do alcance da não cumulatividade, se esqueceu que 
restrições ao crédito em tributos não cumulativos importam em distor-
ções que geram enormes impactos na economia, como a verticalização das 
operações, impossibilidade de desonerar adequadamente as exportações, 
incidência de carga tributária maior sobre a produção nacional do que a 
importada e a falta de transparência para os consumidores9.

2.1. Da leitura jurídico-econômica do direito 
tributário: base receita total e da conclusão pela base 
de incidência consumo na modalidade IVA

Como introduzido no capítulo anterior, a instituição da não cumu-
latividade das contribuições do PIS e da COFINS, a despeito de na expo-

8 Vide REsp. n. 1.734.574 (STJ). Acórdão CARF n. 3401-002.389; Acórdão CARF n. 203-12.741 e 
Acórdão CARF n. 3402-002.357.

9 LCA CONSULTORES. Parecer técnico. O conceito de insumo e o impacto econômico da 
vedação à apropriação de créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da COFINS. Set. 2014. 
Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRe
gistro&termo=201002091150&t    otalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea. Acesso 
em: 15 mar. 2020.
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sição de motivos de seus veículos normativos introdutores expressamente 
se afirmar que tratar-se-ia de uma aproximação com o IVA10 no intuito de 
se reduzir o impacto econômico da tributação cumulativa11, o resultado 
foi, na verdade, uma apuração não cumulativa sui generis, com base no 
método subtrativo indireto, no qual se mensura a base de cálculo se des-
contando valores permitidos por lei.

E, com base na pesquisa realizada, é possível se verificar que, dentre 
outros problemas, a origem de toda a controvérsia acerca da não cumulati-
vidade instituída para o PIS e a COFINS decorre, primeiramente da eleição 
da base tributária receita e faturamento12, alheia às tradicionais bases “con-
sumo, renda, patrimônio e folha de salários”.

De forma resumida, com a promulgação da Lei n. 9.718/1998, foram 
unificadas as bases de cálculo do PIS/COFINS para faturamento, que cor-
responde à receita bruta da pessoa jurídica, que consiste na totalidade das 
receitas aferidas por ela, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida e a 
classificação contábil adotada, resultando na equiparação de faturamento 
e receita total13.

Não foi por menos que a constitucionalidade de tal legislação foi 
questionada, mesmo após a aprovação da EC n. 20/1998, que alterou a alí-
nea “b”, do inciso I, do art. 195 da Constituição Federal, para que as con-
tribuições destinadas à seguridade social pudessem incidir sobre “receita” 

10 Exposição de Motivos MP n. 66: “é, gradualmente, proceder-se à introdução da cobrança em 
regime de valor agregado” Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2002/211-
MF-02.htm. Acesso em: 17 mar. 2020.

11 Exposição de Motivos MP n. 135: “Neste sentido, a instituição da COFINS não cumulativa visa 
corrigir distorções relevantes decorrentes da cobrança cumulativa do tributo, como por exemplo a 
indução a uma verticalização artificial das empresas, em detrimento da distribuição da produção 
por um número maior de empresas mais eficientes – em particular empresas de pequeno e médio 
porte, que usualmente são mais intensivas em mão de obra.” Disponível em: http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/Exm/2003/EM_no_197a2003 mf.htm. Acesso em: 17 mar. 2020.

12 CANADO, V. R.; LUKIC, M. R. O conceito de insumo para fins de creditamento do PIS e da 
COFINS. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8649/1/O%20Conceito.
pdf. Acesso: 27 mar. 2020.

13 STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE n. 1.150.755-1. Relator Ministro Sepúlveda Pertence. DJ, 
20/08/1993. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211246. 
Acesso em: 27 mar. 2020.
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e “faturamento” e, no julgamento do RE n. 346.08414, o STF declarou, por 
maioria, a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o da Lei n. 9.718/1998, que 
equiparava “faturamento” a “receita total”15.

Adiante, superada essa questão, foram então promulgadas as Leis n. 
10.637/2002 e 10.833/03, que, além de trazerem as bases de cálculo do PIS 
e da COFINS de forma a atender os moldes da Constituição Federal, tam-
bém instituiu a sistemática de apuração não cumulativa, autorizada pelo 
princípio constitucional de origem econômica insculpido no art. 195, § 12o.

Com o advento das mencionadas leis, a base de cálculo do PIS e da 
COFINS passou a ser a receita total da pessoa jurídica, o que foi mantido 
após a promulgação da Lei n. 12.973/2014.

A partir da instituição da tributação do PIS e da COFINS sobre a 
totalidade das receitas da pessoa jurídica, surgiram problemas de inter-
pretação da base de incidência, tendo em vista que foram mescladas as 
bases “renda” e “consumo” o que consequentemente surtiu problemas de 
interpretação no conceito e alcance da não cumulatividade para essas con-
tribuições, como explicado no tópico anterior.

Seguindo-se esse raciocínio, cumpre destacar que como o direito tri-
butário influencia diretamente na economia, e que todas as suas hipóteses 
de incidência recaem sobre fatos econômicos, é de extrema relevância a 
utilização da economia como referencial interpretativo dentro do direito 
para a correta delimitação da não cumulatividade do PIS e da COFINS.

Vanessa Rahal Canado já sinalizava para a importância da premissa 
de que os fatos jurídicos tributários decorrem de outros eventos, de qual-
quer natureza, quiçá jurídicos: “O fato jurídico-tributário, como antece-
dente de norma individual e concreta, sempre decorrerá de outros fatos, 
não tributários, talvez sequer jurídicos, porque precisa de linguagem para 
ser constituído”16. Além disso, a economia, no que diz respeito a conceitos, 

14 STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE n. 346.084. Relator Ministro Ilmar Galvão. DJ, 01/09/2006. 
Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=261096. 
Acesso em: 27 mar. 2020.

15 Importante destacar que ainda pende de julgamento a discussão especifica quanto ao alcance 
da mencionada inconstitucionalidade quanto às receitas financeiras (RE n. 609.096), com 
repercussão geral reconhecida.

16 CANADO, V. R. COFINS: aspectos teóricos e práticos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 67.
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como a não cumulatividade, é mais precisa que o direito, não abrindo mar-
gem a discussões e interpretações.

Desse modo, partindo da premissa da leitura jurídico-econômica da 
base de incidência tributária do PIS e da COFINS, é possível se concluir 
que as mencionadas contribuições podem ser enquadradas como contri-
buições incidentes sobre bens e serviços a despeito de incidirem, pela letra 
da lei, sobre a receita total das pessoas jurídicas.

Com efeito, como a Lei n. 9.718/1998 definiu que o PIS e a COFINS 
incidiriam sobre a totalidade das receitas das pessoas jurídicas, e que tais 
receitas decorreriam da venda de bens e serviços nas operações em conta 
própria ou alheia, é possível se afirmar que se está diante de um tributo que 
incide sobre bens e serviços17.

Além disso, como as receitas financeiras passaram a ser não tribu-
tadas e, pelo fato de também não serem tributadas as denominadas recei-
tas não operacionais, conforme previsão legal, é possível se afirmar que 
as receitas tributadas são aquelas resultantes da venda de bens e serviços, 
portanto, incidem o PIS e a COFINS sobre bens e serviços18.

Outro ponto de aproximação do PIS e da COFINS com os tributos 
sobre bens e serviços, ou seja, incidentes sobre o consumo, e que decorre da 
leitura da base tributária como fenômeno econômico, diz respeito a neces-
sidade do reconhecimento da receita pelo regime de competência.

Nesse aspecto, como restou sacramentado, inclusive pelo Poder Ju-
diciário, que as receitas de PIS e COFINS devem ser reconhecidas pelo 
regime de competência, não havendo a necessidade de comprovação do 
efetivo ingresso em caixa daquela receita, para que ela componha a base 
da tributação, se evidencia a aproximação de sua incidência à dos tributos 

17 MIZUTA, C. Sugestão de conceito de crédito financeiro a ser adotado para fins de 
tributação pelo PIS e pela COFINS nos moldes de imposto sobre valor adicionado. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Direito Tributário) – Escola de Direito de São Paulo: 
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2017, p. 41. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.
br/dspace/bitstream/handle/10438/19507/Carolina%20Mizuta%20para%20bib%20 digital.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 26 nov. 2019.

18 CANADO, V. R. Regime de competência e incidência PIS/COFINS, ICMS e ISS: como o regime 
de competência corrobora tese de que PIS e COFINS são tributos sobre o consumo. Jota, 13 set. 
2017. Disponível em: https://www.jota.info/paywall?redirect_to=//www.jota.info/opiniao-e-
analise/colunas/direito-e- contabilidade/regime-de-competencia-e-incidencia-piscofins-icms-
e-iss-13092017. Acesso em: 26 nov. 2019.
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ICMS e ISS, já que basta a realização da venda ou da prestação de serviços 
para que se contabilize a receita.19

Sem embargo, também partindo da leitura da base econômica do PIS e 
da COFINS como incidente sobre bens e serviços, importante destacar que se 
tratam de contribuições que incidem sobre o consumo na modalidade IVA.

Com efeito, na exposição de motivos das MPs n. 66/2002 e 135/2003, 
restou consignado que, ao se instituir a não cumulatividade para o PIS e 
a COFINS, a base tributária migraria de “receita” para “valor agregado”, 
o que demonstra a importância da interpretação jurídico- econômica da 
base tributária, e a estreita conexão entre a forma de apuração (não cumu-
lativa) e a alteração da base de incidência.

Outrossim, outra característica que demonstra que o PIS e a COFINS 
incidem sobre o consumo, na técnica para cobrança de valor agregado, é 
a sua qualidade de tributo indireto, no qual seu encargo é repassado no 
preço do produto20, e, portanto, suportado pelo consumidor final.

Não obstante, outra característica comum aos tributos indiretos tipo IVA 
é a incidência plurifásica. A despeito de parte da doutrina21 não entender o PIS/
COFINS como plurifásicos, defendemos que, em se pensando na cadeia pro-
dutiva, foco da tributação por meio das contribuições PIS e COFINS, existe a 
múltipla incidência em várias etapas da produção, razão pela qual, inclusive, 
ao se adotar a sistemática não cumulativa, buscou-se desonerar essa cadeia 
diminuindo a incidência em cascata, deixando, assim, como já destacado, o 
PIS e a COFINS de serem turn over tax para se tornarem value added tax22.

19 “De acordo com as normas contábeis, as receitas das vendas de bens e serviços devem ser 
reconhecidas pelas empresas de acordo com o regime de competência. Simplificadamente, isto 
quer dizer que as receitas dessas operações devem ser reconhecidas após a realização das vendas 
e prestações de serviços, quando surge o direito ao recebimento do preço. O cumprimento 
da obrigação por parte do vendedor e do comprador faz surgir o direito ao recebimento dos 
montantes acordados, o que é fato suficiente para o reconhecimento da receita. Isso quer dizer 
que, contabilmente, a receita” (CANADO, 2017).

20 GASSEN, V.; D’ARAUJO, P. J. S.; PAULINO, S. R. da F. Tributação sobre consumo: o esforço em 
onerar mais quem ganha menos. Sequência, Florianópolis, n. 66, p. 213-234, jul. 2013. Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552013000100009&lng=e
n&nrm=iso. Acesso em: 17 mar. 2020.

21 MOREIRA, A. M. A não cumulatividade dos tributos. 3. ed. São Paulo: Noeses, 2018.

22 SHOUP, C. The Value Added Tax and Developing Countries. 1988. Disponível em: http://
documents.worldbank.org/curated/en/311821468740700835/pdf/multi-page.pdf. Acesso em: 26 
nov. 2019.
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Outros pontos que merecem destaque e que reafirmam a ideia de que 
as contribuições PIS/COFINS são tributos incidentes sobre o consumo, e 
na modalidade IVA, são as diretrizes apresentadas para o projeto de refor-
ma do PIS/PASEP.

De forma clara, a apresentação23 realizada no Fórum Nacional da In-
dústria demonstrou que, com base nos princípios orientadores de simpli-
ficação da apuração do tributo, neutralidade econômica, dentre outros, a 
base de cálculo do novo PIS será correspondente ao valor agregado. Nesse 
panorama, a partir da premissa da leitura econômica dos fenômenos tribu-
tários, em específico da base de incidência do PIS e da COFINS, é possível 
que a base tributária receita seja interpretada como bens e serviços, que, 
com a instituição da não cumulatividade passa a ser apurada na forma 
de valor agregado, o que torna inegável sua natureza de tributo incidente 
sobre o consumo.

2.2. Da incidência sobre o consumo e do crédito financeiro

Assim, como decorrência natural da classificação do PIS e da COFINS 
como tributos sobre o consumo, apurados pelo método do valor agregado, 
tem-se a possibilidade da utilização do crédito financeiro.

A nota técnica do Centro de Cidadania Fiscal (CCIF)24 explica que 
o método de crédito imposto x imposto é aquele em que tudo aquilo que 
sofreu incidência tributária na cadeia anterior deve ser objeto de credita-
mento pela próxima parte da cadeia produtiva. E, conforme explicado na 
própria nota técnica, sendo permitido, nos IVAs, “o crédito de todo o IVA 
pago nas aquisições para a produção e venda de bens e serviços tributa-
dos”, tem-se o denominado crédito financeiro.

Como bem pontuado quanto a correta influência da economia no di-
reito tributário, a utilização da economia como referencial interpretativo 

23 RACHID, J. A. D. Apresentação de slides Nova Contribuição para o PIS/PASEP. In: Fórum 
Nacional da Indústria. São Paulo,mar. 2018. Disponível em: http://www.simpesc.org.br/
wp- content/uploads/2018/03/RFBApresenta%C3%A7%C3%A3o-Diretrizes-do-Novo-PIS-  
Mar%C3%A7o2018.pdf. Acesso: 26 mar. 2020.

24 CENTRO DE CIDADANIA FISCAL. Nota Técnica n. 04: IBS: Aplicação do Regime de Crédito 
Financeiro. Disponível em: http://ccif.com.br/wp-content/uploads/2018/12/NT-04-IBS-Credito-
financeiro-v1.pdf. Acesso em: 26 nov. 2019.
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para a compreensão e correto alcance da sistemática da não cumulativida-
de vem sendo defendida pelos estudiosos do direito.

Nesse sentido, os autores Paulo Camargo Tedesco e Bruno Maciel dos 
Santos25 concluíram que, como a não cumulatividade é conceito que de-
corre da apuração com base no valor agregado com o fim de desonerar a 
cadeia produtiva, seu alcance deve tomar por base a economia.

Carolina Mizuta também destacou a necessidade da intersecção entre 
direito, finanças e economia, frisando que a não cumulatividade não pode 
ter alcances diferentes a depender da área de estudo26.

Importante destacar que a utilização da economia como fonte de 
orientação interpretativa para a não cumulatividade do PIS/COFINS pode 
ser extraída da Constituição Federal.

Com efeito, a Constituição Federal carrega princípios de ordem eco-
nômica, como a eficiência (art. 37 caput), que norteia a administração pú-
blica e o próprio título VII, capítulo I, que trata dos princípios gerais da 
atividade econômica.

Ou seja, a carta cidadã brasileira internalizou a preocupação com a re-
lação entre direito e economia e a repercussão mútua entre eles em seu texto. 
Além disso, destaca-se que a não cumulatividade, também prevista na Cons-
tituição, possui status de princípio constitucional eminentemente econômico.

25 Por derivar da ciência econômica, que a define como a tributação sobre o valor agregado – seja qual 
for a técnica adotada para tanto –, a não cumulatividade demanda a identificação de repercussão 
econômica do tributo, e não de sua repercussão jurídica. Dito de outro modo, a não cumulatividade 
não deriva da circunstância de o tributo incidir sobre base de cálculo que grave expressamente a 
coisa, mas sobre a coisa em si, qualquer que seja a sua base de cálculo. Em razão disso, se a economia 
vislumbra a oneração em cascata em tributos que incidem sobre o faturamento ou a receita, como 
a COFINS e a Contribuição ao PIS, cabe ao jurista dar efetividade ao comando constitucional de 
não cumulatividade, e não limitar ou mesmo adaptar tal diretriz levando em conta premissas 
estritamente jurídicas, tais como a definição legal da base de cálculo dos tributos. Justamente 
por isso, vislumbrar duas espécies de sistemática não cumulativa, diferenciando as hipóteses das 
contribuições em foco daquelas previstas para o ICMS e o IPI representaria indevido distanciamento 
das lições hauridas da ciência econômica, em disposição de conceito técnico que, nas palavras de 
Karl Larenz, é indevida (TEDESCO; DOS SANTOS, 2009).

26 “[...] o conceito a ser efetivamente aplicado precisa, necessariamente, passar pelo crivo destas 
três áreas, na medida em que deve ser juridicamente preciso, além de ser claro e operacional 
para a economia e finanças. Não se pode dar margem para interpretações diferentes a depender 
a área técnica a aplicar a norma” (MIZUTA, 2017, p. 78). Disponível em: https://bibliotecadigital.
fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/19507/Carolina%20Mizuta%20para%20bib%20 digital.
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 26 nov. 2019.
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Para José Eduardo Soares de Melo27 a não cumulatividade é princípio 
constitucional, pois a sua supressão implicaria em desvirtuamento e dis-
torções nas relações de mercado, uma vez que a sua intenção é justamente 
desonerar a cadeia produtiva e mitigar o aumento do preço do produto que 
é repassado para o consumidor final. Assim, diante da sua relevância para 
o funcionamento das relações mercantis, não teria como não se considerar 
a não cumulatividade um princípio constitucional28.

Nesses termos, se torna inegável a utilização da economia como re-
ferencial interpretativo para o estudo da não cumulatividade, o que é au-
torizado pela própria Constituição, e eleva o debate a nível capaz de ser 
enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ademais disso, impende destacar a questão quanto a intenção do legis-
lador ao instituir a não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS29.

Conforme explanado no capítulo anterior, as exposições de motivos 
das MPs n. 66/2002 e 135/2003 deixaram claro que a não cumulativida-
de do PIS e da COFINS tinha como finalidade a desoneração da cadeia 
produtiva, para mitigar os efeitos nefastos da cumulatividade tributária na 
economia e aproximá-las de uma IVA.

E, dessa forma, é possível afirmar que a correta interpretação da não 
cumulatividade para o PIS e a COFINS deve ser aquela baseada em sua 
finalidade econômica de erradicar a tributação em cascata.

Nesse sentido, partindo-se da proposta de análise jurídico-econômica 
do direito, de que a não cumulatividade, independentemente de sua pres-
crição ou método de apuração previsto em lei, pugna pela neutralidade das 
operações e eliminação da tributação em cascata, é possível se concluir que 
a não cumulatividade do PIS e da COFINS não possui e não pode possuir 
limitações, permitindo o crédito financeiro, ou seja, o desconto de todas as 
despesas que foram também sujeitas à tributação.

27 MELO, J. E. S. de; LIPPO, J. F. A não cumulatividade tributária (ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS). 
3. ed. São Paulo: Dialética, 2008, p. 99.

28 André Mendes Moreira (2018, p. 131) e Kyoshi Harada (2016) também consideram a não 
cumulatividade um princípio constitucional. 

29 Por recorte teórico não será explorado o debate “vontade da lei x vontade do legislador”, sendo 
que apenas será trazido o contexto de criação da norma para que esse seja tomado como um dos 
fundamentos para a fixação de um conceito hábil a mitigar a insegurança jurídica.
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3. Possíveis Soluções do Problema

Com o diagnóstico de insegurança jurídica decorrente da falha do de-
senho do sistema que, originalmente previu a base tributária do PIS e da CO-
FINS como consumo, mensurada pelo valor adicionado, permitindo o crédito 
financeiro, para que a não cumulatividade efetivamente gerasse a neutralidade 
da cadeia produtiva, é possível sugerir o uso dessa interpretação jurídico-eco-
nômica de modo a direcionar o debate vislumbrando a solução do problema.

Primeiramente, é possível direcionar e apresentar a análise jurídico-
-econômica do direito para os ministros do STF no julgamento do tema 
756 de repercussão geral, que versa sobre o alcance da não cumulatividade 
do PIS/COFINS; ou apresentar diretrizes para uma reforma legislativa do 
PIS e da COFINS.

3.1. O tema 756 de repercussão geral: alcance da  
não cumulatividade do PIS e da COFINS

Feitas as primeiras considerações, como uma das soluções tem-se o 
julgamento, pelo STF, do tema de repercussão geral n. 756 sobre o alcan-
ce da não cumulatividade do PIS/COFINS, cujo debate é extremamente 
importante e contemporâneo, já que o processo estava previsto para julga-
mento virtual em outubro de 2021, mas foi retirado de pauta30.

Com efeito, conforme afirmado anteriormente, a não cumulatividade 
das contribuições PIS/COFINS possui origem na Constituição Federal. As-
sim, sob um primeiro aspecto, é certo que o STF, como Corte competente 
para interpretar e decidir sobre questões que infrinjam a constituição, pode 
e deve, diante das dúvidas interpretativas do Fisco e dos contribuintes, se 
manifestar em julgamento quanto ao alcance do mencionado instituto.

Somado a esse aspecto, tem-se que o Brasil, de forma significativa, 
desde a adoção do controle concentrado de constitucionalidade, vem se 
aproximando de alguns instrumentos do sistema do common law31, sendo 

30 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4647544. Acesso em: 21 
jul. 2022.

31 MARINONI, L. G. Aproximação crítica entre as jurisdições de civil law e common law. Revista 
de Processo, ano 34, n. 172, p. 213-229, 2009.
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certo que esse movimento se confirmou com a vigência do Código de Pro-
cesso Civil de 2015, que expressamente adotou a cultura de precedentes32, 
conferindo natureza vinculante aos precedentes extraídos das decisões 
proferidas pelos colegiados das cortes superiores, como, por exemplo, as 
decisões do STF em repercussão geral. Nesse sentido, do mesmo modo que 
a decisão do STJ no REsp. n. 1.221.170/PR, tomada sob a égide dos recursos 
repetitivos, o tema 756 de repercussão geral do STF possui o condão de 
automaticamente uniformizar a jurisprudência, conferir maior segurança 
jurídica e coerência ao sistema.

Daí a sua relevância para a solução do atual problema. Ou seja, se 
o STF considerar o alcance da não cumulatividade do PIS/COFINS uti-
lizando a economia como referencial interpretativo, como sustentado no 
presente estudo, com a adoção do amplo alcance do instituto com base no 
crédito financeiro, será possível erradicar o problema de interpretação do 
conceito de insumos.

Nesse aspecto, é muito importante levar ao conhecimento dos minis-
tros do STF os argumentos de natureza econômica que sustentam a adoção 
da não cumulatividade ampla para as contribuições PIS e COFINS.

Além disso, como já introduzido, a Constituição Federal expressa-
mente internalizou princípios econômicos no âmbito jurídico, diante da 
inevitável intersecção entre as duas ciências e, quanto ao direito tributário, 
tem-se especificamente o princípio da não cumulatividade.

Ademais, o princípio da eficiência da administração pública direcio-
na de certa forma que a certeza tributária e a segurança jurídica, deter-
minantes para a prosperidade do ambiente de negócios, sejam cultuadas, 
devendo tal princípio também servir de baliza para o julgamento do STF.

Nesse sentido, Rodolfo de Camargo Mancuso afirma que o poder ju-
diciário, por possuir dever de gestão da coisa pública na evolução de uma 
conceituação de obrigação de meio para o processo civil de resultados, 
deve na sua máxima buscar a eficiência33.

32 Arts. 926 e 927 do CPC (BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo 
Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 
Acesso em: 31 mar. 2020).

33 MANCUSO, R. de C. Acesso à Justiça. 2. ed. São Paulo: RT, 2015. p. 453.
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Ou seja, além de a não cumulatividade ser princípio constitucional, 
a administração pública como um todo deve levar em conta a melhor in-
terpretação do alcance desse instituto para fins do atingimento de sua fi-
nalidade, o que conduz automaticamente à utilização da economia como 
referencial interpretativo.

Todavia, a simples decisão do STF, ainda que da maneira mais otimista 
para a solução do atual problema de contencioso, seria boa na teoria, mas 
surtiria dificuldades práticas, como a adoção do crédito financeiro man-
tendo-se a base tributária de “receita total”, pois não haveria, por exemplo, 
como se mensurar ou se creditar valores advindos de receitas financeiras, 
bem como, diante da utilização do método subtrativo indireto, os créditos de 
PIS e COFINS não são escriturados, o que dificultaria a operacionalização.

De todo o modo, esses problemas poderiam ser solucionados por 
meio de reestruturação das obrigações acessórias, o que com a atual tecno-
logia não parece ser um grande desafio.

Ademais, ainda com relação ao alcance da não cumulatividade do 
PIS/COFINS, como intérprete da Constituição, o STF poderia, inclusive, 
dar a correta leitura da base tributária do PIS/COFINS como “faturamen-
to”, como era anteriormente, base estritamente de consumo que possibilita 
de forma ainda mais simples, e sem os possíveis problemas apontados aci-
ma, a utilização do crédito financeiro.

Por conseguinte, uma das primeiras críticas decorrentes do estreita-
mento das bases do PIS/COFINS seria a possível renúncia de receita e even-
tual prejuízo da União Federal, o que não se sustenta, já que é possível a rea-
lização de estudos para a confirmação de tal assertiva, e também de criação 
de regras de transição para a sua mitigação. No mais, é certo que diante da 
simplificação do sistema e eficaz redução do contencioso acerca do tema, a 
alocação de investimentos no país seria impulsionada, resultando no fato de 
que suposta perda arrecadatória poderá retornar, com o aumento de investi-
mentos e crescimento econômico, por meio de outros tributos.

Sem embargo, caso se sustente o prejuízo da União Federal com a 
definição do alcance pleno da não cumulatividade e a releitura da base de 
incidência do PIS/COFINS como “receita e faturamento”, não “receita to-
tal”, esse pode ser mitigado por meio do instituto da modulação de efeitos, 
instituído justamente para casos dessa repercussão.
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E, mais, há também a previsão da LRF34, que determina que os entes 
da federação devam provisionar valores quando existente passivo contin-
gente em juízo, o que seria aplicável ao presente caso, auxiliando também 
na diminuição do risco de prejuízo aos cofres públicos.

Diante desse cenário, a decisão do STF no tema de repercussão geral 
n. 756 exsurge como solução possível para o atual controvertido cenário de 
interpretação do conceito de insumos e do alcance da não cumulatividade 
para fins de creditamento de PIS/COFINS35.

3.2. Diretrizes para alteração legislativa

Como outra alternativa para a solução do problema, tem-se a proposi-
ção de alteração legislativa, que deve tomar por base a identificação de todos 
os erros de desenho do sistema, que foram trazidos no presente trabalho.

Assim, para o correto design do tributo e do efetivo contorno da sua 
finalidade econômica, com a consequente erradicação do contencioso tri-
butário sobre o tema, a proposta de alteração legislativa deve levar em con-
ta, obrigatoriamente, as seguintes premissas, todas que tomam por base a 
economia como norte interpretativo.

1. A denominação da base de cálculo receita e faturamento como “o 
produto decorrente da produção/venda de bens e serviços”.

2. A adoção da mensuração dessa base pelo método do valor adicionado.

3. A utilização do método do crédito financeiro.

34 “Art. 4o A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no § 2o do art. 165 da Constituição 
[...]. § 3o A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de Riscos Fiscais, onde serão avaliados 
os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as 
providências a serem tomadas, caso se concretizem. Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, 
elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 
com as normas desta Lei Complementar: [...]. III – conterá reserva de contingência, cuja forma de 
utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias, destinada ao: a) (VETADO); b) atendimento de passivos contingentes 
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos” (BRASIL, 2000).

35 Por conta do recorte teórico e adequado ao modelo de mestrado profissional, não se adentrará 
na discussão de ativismo judicial e violação ao princípio da separação de poderes.
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Com efeito, como já explanado nos capítulos três e quatro, a não cumu-
latividade plena pressupõe a adoção de uma base tributária estritamente de 
consumo. Ou seja, a adoção no Brasil, com a Lei n. 9718/1998 da base “receita 
total”, que mescla tributação sobre o consumo e sobre a renda, impossibili-
tou o correto cálculo da base pelo valor adicionado – como era a intenção do 
legislador, pelas Exposições de Motivos das MPs n. 66/2002 e 135/2003 – e 
consequentemente desvirtuou o alcance da não cumulatividade.

Assim, com a alteração legislativa e a fixação da base tributária como 
o produto decorrente da produção/venda de bens e serviços (consumo), 
será possível a mensuração da base pelo método do valor adicionado e o 
consequente uso do crédito financeiro, possibilitando que todas as aquisi-
ções sujeitas à tributação sejam objeto de crédito.

Adotando-se essa alteração legislativa, seria alcançada a finalidade eco-
nômica da não cumulatividade – plena desoneração da cadeia produtiva.

Nesse sentido, como já ressaltado na primeira hipótese de solução do 
problema – leitura da base tributária como “receita e faturamento” pelo 
STF – há como se mitigar eventual renúncia de receita não havendo que se 
falar nesse óbice.

Somente havendo o debate do tema sob o viés da leitura jurídico-eco-
nômica do direito tributário, chegando-se às três premissas apresentadas, 
é que uma alteração legislativa do PIS/COFINS poderá ser exitosa quanto 
ao alcance da não cumulatividade, neutralidade fiscal e diminuição da in-
certeza tributária.

Conclusão

Primeiro, as atuais correntes de interpretação da não cumulatividade 
do PIS/COFINS, mesmo aquela elegida pelo STJ no julgamento do REsp. n. 
1.221.170/PR, não são suficientes para solucionar o problema de insegurança 
jurídica, que decorreu da leitura equivocada das bases de incidência tributária.

Isso porque, unificada a base do PIS/COFINS como “receita total” 
– base tributária que mesclou as tradicionais bases “renda e consumo” – 
restou impossibilitada qualquer forma de mensuração da mencionada base 
sob o método do valor adicionado, e, consequentemente, do uso do crédito 



277

Como Aplicar o Conceito de “Insumo” para Fins de Créditos de PIS/COFINS após o 
Julgamento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.221.170/PR?

financeiro, única forma de se instituir um tributo efetivamente não cumu-
lativo, que atinja a finalidade precípua da desoneração da cadeia produtiva.

Destarte, é necessária a utilização da economia como referencial 
interpretativo do alcance da não cumulatividade, instituto econômico e 
previsto na constituição federal, de modo a se conceder um critério mais 
uniforme, objetivo e racional para a interpretação do termo “insumo”.

Da mesma forma, também se concluiu acerca da importância do pre-
paro e da capacitação dos agentes legislativos e de seus assessores, para que 
equívocos de desenho de sistema como o abordado nessa dissertação não 
sejam repetidos.
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Prefácio ao Artigo 10

Raquel Scalcon

As relações entre a esfera penal e a esfera administrativa têm sido 
importante objeto de investigação no Mestrado Profissional da Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV DIREITO SP). 
A dissertação de André Ferreira, a primeira defendida na Linha de Penal 
Econômico, não apenas inaugura uma série de trabalhos que irão, cada um 
a seu modo, abordar essa complexa temática, como também oferece uma 
contribuição densa, original e consequente, de grande valia à resolução de 
problemas concretos. 

Com rigor teórico e pragmatismo, André enfrenta o espinhoso pro-
blema dos efeitos materiais e processuais na esfera penal da celebração de 
acordos administrativos ambientais. Em outras palavras, o autor buscou 
compreender: (i) se haveria algum efeito; e (ii) em caso positivo, quais se-
riam esses efeitos na esfera penal. A pergunta não é simplória, haja vista o 
diagnóstico realizado por André no âmbito da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ). Após uma pesquisa empírica quanti e qualitati-
va de acórdãos, ele constatou que a referida Corte se vale do argumento da 
“independência das instâncias” penal e administrativa para negar qualquer 
efeito translativo de um dado acordo administrativo ambiental sobre a con-
sumação, persecução penal e punição de um correlato crime ambiental.    

Logo após realizar tal diagnóstico, André aponta uma série de incon-
sistências na fundamentação dos acórdãos examinados, como: (i) a ideia de 
que não haveria qualquer relação entre esfera administrativa e esfera penal, 
premissa que, segundo o autor, seria equivocada, bem como (ii) uma im-
precisa leitura “monolítica” dos diversos acordos administrativos ambien-
tais, os quais possuiriam cláusulas não uniformes e, logo, demandariam 
– aos seus olhos – um exame caso a caso acerca dos seus potenciais efeitos 
na esfera penal. 
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O autor, na sequência, apresenta uma série de argumentos para infir-
mar a ideia de independência das instancias penal e administrativa, bem 
como demonstra que os acordos administrativos ambientais são diversos e 
possuem cláusulas específicas e singulares, não sendo possível simplificar 
o exame acerca dos seus efeitos na esfera penal a partir de uma generaliza-
ção imprecisa. Eis a conclusão parcial de sua dissertação: o nome dado ao 
acordo administrativo ambiental importa menos. Serão as cláusulas esti-
puladas que, a depender de seu conteúdo, poderão – ou não – gerar efeitos 
penais materiais e processuais.

Diante disso, uma específica cláusula, bastante importante e comum 
em diversos acordos administrativos ambientais, é eleita com preponde-
rância para ser submetida a exame. Trata-se da cláusula de reparação do 
dano ambiental. A análise é corretamente promovida à luz dos diversos 
instrumentos legais nos quais a pactuação da referida cláusula está prevista 
(Lei da Ação Civil Pública, LINDB e Código Florestal), e seus efeitos, na 
esfera penal, também são devidamente individualizados. 

Assim, a dissertação examina desde efeitos ex vi legis até efeitos pro-
cessuais penais (sobretudo no âmbito de instrumentos de justiça penal 
negocial) e efeitos propriamente penais (teoria do delito e dosimetria da 
pena). As conclusões apresentadas, após esse exame minucioso, servem à 
resolução de uma considerável gama de problemas práticos, oferecendo 
uma proposta consistente, sistemática e coerente para os casos enfrentados 
no dia a dia.

Àqueles que desejam conhecer a dissertação na íntegra, o que muito 
recomendo, podem acessá-la no banco de dados da Biblioteca Digital da 
Fundação Getulio Vargas1. Já aos que buscam uma primeira aproximação 
à pesquisa de André (espécie de “tira-gosto”), indico a leitura do presente 
artigo. Nele, o autor condensa as discussões de sua dissertação, apresentan-
do com objetividade, mas igual profundidade, as suas importantes e ino-
vadoras contribuições à prática dos Tribunais no tema dos efeitos penais e 
processuais penais da celebração de acordos administrativos ambientais. 

Boa leitura!

1 Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/29964/Andre%20
%20Ferreira%20dissertac%20a%20o%20-%20versao%20final%2028122020.pdf?sequence=5. 
Acesso em: 21 jul. 2022.
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Artigo 10 
Interdependência das Esferas Penal 
e Administrativa na Tutela do Meio 

Ambiente: Efeitos da Celebração de Acordos 
Administrativos sobre a Esfera Penal

André Ferreira

Introdução

A gradual expansão do direito penal sobre setores da economia regula-
dos pelo direito administrativo teve como um de seus efeitos a sobreposição de 
investigações, processos e sanções de diferentes instituições do Estado em rela-
ção a um mesmo fato da vida. Essa expansão, contudo, não veio acompanhada 
da edição de regras e procedimentos capazes de ordenar a atuação destes ato-
res, para que fornecessem uma resposta harmônica e proporcional a infrações 
praticadas nestes contextos. Pelo contrário, a atuação paralela e cumulativa 
das diferentes instituições vem sendo cada vez mais estudada, por seus resul-
tados desproporcionais e ineficientes1, com destaque para a esfera ambiental. 

1 Cf., nesse sentido, apenas no âmbito brasileiro, sem pretensão de exaurir os autores: COSTA, H. 
R. L. da. Direito penal econômico e direito administrativo sancionador: ne bis in idem como 
medida de política sancionadora integrada. 2013.Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013; 
COSTA, H. R. L. da. Ne bis in idem entre direito penal e direito administrativo sancionador. 
Boletim IBCCRIM, ano 29, n. 340, mar. 2021; SABOYA, K. Ne bis in idem em tempos de 
multiplicidade de sanções e de agências de controle punitivo. Jornal de Ciências Criminais, v. 1, 
n. 1, p. 71-92, 2018. Disponível em: http://www.jcc.org.br/ojs2/index.php/JCC/article/view/10/pdf; 
CALDEIRA, F. M. A conformação constitucional do direito penal econômico e a impossibilidade 
de sobreposição de sanções administrativa e penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 20, n. 95, p. 327-356, 2012; KASSADA, D. A.; CARVALHO, E. M. de. Responsabilidade 
das pessoas jurídicas em infrações ambientais em face do princípio do ne bis in idem: uma 
abordagem político criminal. Revista de Criminologias e Políticas Criminais, v. 3, n. 2, p. 49-
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Trata-se de um risco jurídico a que estão sujeitas, em especial, as ati-
vidades relacionadas à produção agrícola, exploração mineral, petróleo e 
gás, águas e saneamento, exploração florestal e produção e distribuição 
de alimentos, que são fiscalizadas e sancionadas por agências reguladoras, 
pelo poder concedente, ministério público e órgãos de segurança pública, 
cada qual com seu arsenal sancionatório próprio.

Em nossa dissertação de mestrado, apresentada ao programa de Mes-
trado Profissional da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas, nos 
propusemos a fornecer critérios para a extração de efeitos penais da cele-
bração de termos de ajuste de conduta ambiental (TAC)2. 

Partimos, para tanto, de algumas premissas, cujo desenvolvimento re-
metemos o leitor à dissertação completa, dado o reduzido espaço disponível 
no presente artigo: (i) a utilização de instrumentos de solução consensuada 
de infrações ao meio ambiente deve ter seus efeitos maximizados e sua uti-
lização prestigiada, dada a necessidade de atuação harmônica dos diferentes 
braços do Estado responsáveis pela proteção ao meio ambiente e a redução 
de tempo e custos sociais no endereçamento de demandas ambientais3; (ii) 
soluções para problemas jurídicos complexos devem ser fundadas na teoria 
do delito e possuírem consistência lógica, sob pena de criarmos soluções não 
passíveis de serem replicadas de forma isonômica a situações iguais, o que 
levaria a um pernicioso casuísmo na solução de problemas enfrentados na 
tutela ao meio ambiente; e (iii) os responsáveis pela interpretação e aplica-
ção da lei penal devem ser apropriar dos conceitos do direito administrativo 
para serem capazes de fornecer soluções próprias do sistema penal que mi-
nimizem resultados desproporcionais e ineficientes.

67, 2017; FERNANDES, D. G. A persecução integrada dos ilícitos penais e administrativos 
no mercado de capitais. In: Coleção FGV DIREITO SP – Dissertações, Mestrado Profissional 
em Direito dos Negócios, Direito Tributário e Direito Público, 2021. Disponível em: https://
bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/31378. Acesso em: 15 mar. 2022.

2 FERREIRA, A. Direito penal ambiental: efeitos materiais e processuais na esfera penal das cláusulas 
de reparação de danos dos acordos administrativos ambientais. In: Coleção FGV DIREITO SP – 
Dissertações, Mestrado Profissional em Direito dos Negócios, Direito Tributário e Direito Público. 
2020. O trabalho se encontra disponível no repositório virtual da Escola de Direito da Fundação 
Getulio Vargas: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/29964. Acesso em: 15 mar. 
2022. Além disso, o trabalho será publicado pela editora Emais em 2022 (no prelo).

3 O que não justifica, é claro, a suspensão indefinida dos processos e autos decorrentes de infrações 
ao meio ambiente, como se tem visto no caso do IBAMA e ICMBio, fato amplamente noticiado. 



293

Interdependência das Esferas Penal e Administrativa na Tutela do Meio Ambiente: 
Efeitos da Celebração de Acordos Administrativos sobre a Esfera Penal

Em nosso trabalho, concentramos nossos esforços na análise dos 
efeitos específicos das obrigações de reparação do dano ambiental exis-
tentes nos TACs e efeitos ex lege, apesar de a discussão ser mais ampla 
e abarcar também obrigações consensuais de natureza diversa, como de 
substituição de sanções, de adequação de processos e estruturas e de abs-
tenção de condutas4.

1. Reposicionando o Debate sobre os Efeitos dos 
Acordos Administrativos Ambientais na Esfera Penal

Em nossa pesquisa qualiquantitativa, foi possível se constatar que 
predomina na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a ideia 
de que as esferas penal e administrativa seriam independentes e que a ce-
lebração de um TAC na esfera ambiental não impediria a persecução penal 
sobre o fato objeto de ajustamento de conduta pelo particular5. 

Em outras palavras, segundo o STJ, a celebração de um TAC na esfera 
ambiental não atinge a tipicidade penal da conduta; não afeta a punibilidade 
de crimes ambientais correlatos; e não afeta a tramitação de inquéritos poli-
ciais e ações penais. O STJ admite, quando muito, que a celebração do TAC 
promova uma redução na pena eventualmente resultante da ação penal, em 
caso de condenação. O entendimento é ilustrado pelo julgamento da Ação 
Penal n. 888 – DF6 pela Corte Especial.

Como pudemos esclarecer no Capítulo I, subitem 1.4 da dissertação, 
avaliamos, a partir do conjunto de julgados, que o STJ vem se apoiando de 
forma excessivamente confiante no argumento da independência das ins-
tâncias e reduzindo a verdadeira amplitude dos efeitos penais decorrentes 
da celebração de um TAC ambiental7. 

4 Relativamente às quais deixamos as bases para futura investigação no último capítulo da 
dissertação. 

5 Conferir os critérios e resultados do levantamento jurisprudencial no Capítulo I, subitem 1.1. 
da dissertação (FERREIRA, 2020, p. 16-20).

6 Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 2.5.2018, v.u.

7 FERREIRA, A. Direito penal ambiental, cit., p. 61-63.
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As razões para tanto foram tanto de forma, quanto de conteúdo. 
Em relação aos problemas de forma, notamos que: (i) os Ministros não 
distinguem nos votos as diferentes espécies de TACs ambientais – que 
possuem cláusulas e efeitos próprios sobre a esfera penal; (ii) não são 
discriminadas situações em que houve efetivo cumprimento do acordo, 
daquelas outras em que não houve cumprimento ou as obrigações estão 
em fase de implementação pelo acusado, o que também tem implicações 
que saltam aos olhos, em especial para aplicação dos benefícios despena-
lizadores do processo penal. 

Por outro lado, sobre os problemas de conteúdo, notou-se que: (i) 
não há fonte legal ou exposição da base teórica do argumento da sepa-
ração absoluta das instâncias penal, cível e administrativa; ii) existem 
julgados de órgãos internacionais aos quais o Brasil está vinculado e que 
apontam para a necessidade de se avaliar a natureza material da infra-
ção e sua similaridade com outras sanções previstas no ordenamento; iii) 
no sistema interno, pululam regras que criam um verdadeiro sistema de 
“vasos comunicantes” entre diferentes instâncias, como regras que vin-
culam o resultado de uma esfera sobre a outra; que suspendem a pres-
crição até definição do assunto em esfera diferente; que condicionam a 
persecução criminal ao encerramento da esfera administrativa; que são 
elementos de interpretação e apoio de aplicação uma das outras; dentre 
outros, o que infirma a hipótese de que o sistema jurídico trabalharia a 
partir de instâncias estanques.

Diante desse cenário, propusemos o reposicionamento do debate a 
respeito da existência ou não e quais os efeitos possíveis na esfera penal da 
celebração de um TAC a respeito de infrações ou ilícitos ambientais. Isso 
foi realizado a partir da análise dos diferentes termos de ajuste de conduta 
existentes na legislação ambiental, integrantes do gênero “termo de ajuste 
de conduta ambiental”. Esse reposicionamento, permitiu abandonar uma 
visão excessivamente uniformizadora dos instrumentos consensuais am-
bientais e olhar para suas particulares – gramática que precisa ser domi-
nada pelo aplicador da lei penal para correta extração de efeitos penais dos 
termos de ajuste de conduta. 
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2. De Qual Termo de Compromisso Ambiental  
se Está a Falar?

Em nosso trabalho, verificamos que os TACs podem ser celebrados, gros-
so modo, com os órgãos legitimados da Lei da Ação Civil Pública e com a Ad-
ministração Pública ambiental, a partir dos marcos legais da Lei n. 7.347/1985 
(Lei da Ação Civil Pública – LACP), Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente – LPNM), Lei n. 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), 
Decreto-Lei n. 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro –  
LINDB) e Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal – Cflo). Além disso, buscamos 
identificar as espécies de cláusulas que estes diferentes acordos previam. 

De acordo com sua natureza, elas foram classificadas em nosso tra-
balho a partir das seguintes categorias: (i) obrigação de indenização (in 
natura ou in pecunia) de dano ambiental passado; (ii) obrigação de cessar 
a conduta ilegal; (iii) obrigações de adequação de processos ou estrutu-
ras, visando a evitar a ocorrência de novos possíveis danos ambientais; (iv) 
multas sancionatórias; (v) obrigações de fazer convertidas a partir de mul-
tas; (vi) efeitos ex lege sobre a punibilidade administrativa e penal8.

8 Ressaltamos que os desenhos dos acordos administrativos são fluidos e, no caso concreto, poderão 
conter cláusulas específicas não vislumbradas no modelo geral previsto na lei.
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Quadro 1 – Cláusulas dos acordos administrativos

Fonte: Elaborado pelo autor.

A multiplicidade de tipos de acordo e cláusulas evidencia a falta de 
precisão conceitual que a simples assertiva de que os termos de compro-
misso de conduta não teriam efeitos na esfera penal. Desconsiderar tais 
nuances leva à perda de capacidade de análise e solução dos problemas 
práticos que a relação entre os institutos administrativos e civis possuem 
com a esfera penal, na medida em que temos acordos que geram efeitos 
ex lege sobre a punibilidade; que possuem previsão de reparação do dano, 
elemento de relevo para o processo penal; que não possuem necessaria-
mente obrigação de reparar o dano, mas que contém obrigações diversas; 
que contém efeitos sobre a punibilidade administrativa.

Por essa razão, esclarecidas as diferenças entre as diversas espécies de 
acordo, propomos que elas fossem nomeadas de maneira genérica como 
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“acordo(s) administrativo(s)”, expressão mais adequada para caracterizar 
a existência das várias espécies de acordos administrativos. Ademais, pro-
pomos se analisar os efeitos não apenas a partir das espécies de acordos 
administrativos, mas também a partir de suas cláusulas, o que permitiu 
um ganho na análise de hipóteses em que há comunicação de efeitos da 
esfera administrativa para a esfera penal – que permaneciam encobertas 
pela visão uniformizadora dos acordos administrativos.

3. Efeitos do Termo de Compromisso Ambiental  
na Esfera Penal: uma Variável Dependente da  
Espécie de Termo de Compromisso Ambiental  
e do Conteúdo das Cláusulas

3.1. Acordo administrativo com efeitos decorrentes de lei

A partir da análise dos diversos tipos de acordos administrativos, cons-
tatamos que, ao contrário do afirmado pelo STJ, existe hipótese expressa de 
comunicação de efeitos da esfera administrativa/ambiental com a penal. O art. 
60 do CFlo, nesse sentido, previu que a adesão ao Plano de Regularização Am-
biental (PRA), com objetivo de recomposição de áreas de uso restrito, reserva 
legal (RL) e área de preservação permanente (APP) do imóvel rural, suspende 
a punibilidade dos crimes dos arts. 38, 39 e 48 da Lei n. 9.605/1998, decorrentes 
de condutas praticadas até 22 de julho de 2008. O integral cumprimento do 
acordo administrativo, ao final, extingue a punibilidade de tais crimes. 

Nota-se, aqui, que a norma institui uma política criminal semelhante 
à da Lei n. 13.428/2017 (RERCT), que previu regras de transição para in-
centivar a regularização de ativos alocados fora do país e não declarados às 
autoridades competentes, em troca da extinção da punibilidade de crimes 
relacionados, como contra ordem tributária, de lavagem de capitais e con-
tra o sistema financeiro nacional9,10. 

9 Art. 5o, §1o, da Lei do RERCT.

10 No caso do art. 60 do Cf lo, deve-se atentar para a dificuldade probatória que existe na 
demonstração da data da consolidação do dano, o que deverá impactar na definição do marco 
inicial do dano e possibilidade de utilização da regra no caso concreto. 
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Questão de relevo é saber se a adesão ao PRA aproveita a outros infra-
tores. Imagine-se a hipótese em que o proprietário adquiriu o imóvel com 
dano ambiental consolidado em APP, assumindo a obrigação de recuperá-
-lo, como descrito na hipótese do “Caso A”, na introdução. Assumida e 
cumprida a obrigação, ela aproveita ao efetivo causador do dano, isto é, ao 
dono anterior do imóvel? Entendemos que sim. 

A primeira razão é que o art. 60 do CFlo não faz a vinculação dos 
efeitos penais de cumprimento do acordo somente ao seu celebrante. A 
dicção da lei é que, assinado o compromisso, estará suspensa a punibilida-
de dos crimes; promovida a regularização, extingue-se sua punibilidade. A 
lei vincula o efeito ao fato em tese criminoso, não ao seu agente causador. 
A segunda razão é que a obrigação de reparação do dano – incluindo o 
dano ambiental – tem natureza solidária entre os responsáveis pela sua re-
paração – diretos e por atribuição legal – por força do art. 942 e parágrafo 
único do CC/0211. Significa dizer que, havendo pluralidade de autores do 
fato criminoso que ensejou o dano – que também é um ato ilícito do ponto 
de vista civil – todos respondem individualmente pela integralidade da 
dívida12. Um dos efeitos previstos no CC/02 decorrentes da solidariedade é 
que o pagamento (rectius: ressarcimento) realizado por um dos devedores 
aproveita aos demais13. Assim, o devedor solidário que paga a integralidade 
da dívida remanesce com direito de regresso em relação aos demais, mas a 
dívida com o credor originário já estará extinta para todos os fins, gerando 
a dissolução do vínculo obrigacional tanto para o devedor que realizou o 
pagamento, quanto aos demais codevedores solidários, que deverão res-
sarcir em regresso quem pagou, na medida de sua cota no total da dívida. 
Em outras palavras, o acordo decorrente da adesão ao PRA, celebrado e 
cumprido por uma pessoa, aproveita aos demais que concorrem para a re-

11 “Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos 
à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão 
solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores 
os coautores e as pessoas designadas no art. 932.”

12 “Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais 
de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.”

13 “Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos 
codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, 
presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores.”
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paração do dano. A terceira razão pela qual a reparação do dano por um 
dos réus aproveita aos demais é que a reparação do dano ambiental é um 
dado objetivo, e não pessoal do réu, comunicando-se, portanto, por inter-
pretação a contrario sensu dos termos do art. 30 do CP14. 

Portanto, a celebração e cumprimento de compromisso ambiental do 
CFlo, com a reparação de danos ambientais em áreas de uso restrito, RL e 
APP, advindos de condutas ocorridas até 22 de julho de 2008, gera efeitos 
na esfera penal, extinguindo a punibilidade dos crimes do art. 38, 39 e 48 
da Lei n. 9.605/1998, e é uma condição objetiva que se comunica aos de-
mais réus, ainda que não tenham firmado a adesão ao PRA.

Por fim, a previsão legal ainda abre espaço para discussão de política-
-criminal a respeito da conveniência da adoção de futuras normas como 
esta – limitadas material e temporalmente – para fomentar interesses so-
cioambientais em troca da extinção da punibilidade15, como a necessidade 
de recuperação de determinada região ou bioma deteriorado pela ação hu-
mana e que o poder público não poderia regenerar de maneira isolada, sem 
concurso dos próprios infratores ou seus sucessores.

3.2. Efeitos decorrentes das cláusulas de  
reparação do dano

A cláusula de reparação do dano possui efeitos penais também fora 
da hipótese do art. 60 do CFlo. Seus efeitos, nessas hipóteses, se centram 
em dois eixos: (i) efeitos processuais – pois acionam a possibilidade de o 
infrator celebrar acordos despenalizadores da Lei n. 9.099/1995 e do art. 
28-A do CPP; (ii) efeitos na seleção e dosimetria da pena – pois podem 
configurar causa de seleção da pena de menor gravidade, de atenuação da 
pena (2a fase de aplicação da pena) ou de diminuição (3a fase de aplicação 

14 “Art. 30 – Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando 
elementares do crime.”

15 Como aponta a doutrina, na teoria do delito, a punibilidade vem servindo para acomodar 
finalidades extrapenais importantes para a sociedade e que devem preponderar em determinadas 
situações sem detrimento da imposição da pena ao infrator. Vide, nesse sentido, os comentários 
de Chiavelli Facenda Falavigno ao art. 183 do Código Penal (FALAVIGNO, C. F. Dos crimes 
contra o patrimônio. In: SOUZA, L. A. de (org.). Código Penal comentado. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020, p. 676).
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da pena), a depender do tipo e estágio de cumprimento do acordo adminis-
trativo. Vamos iniciar pelos efeitos processuais para passar, em um segun-
do momento, aos efeitos materiais na dosimetria da pena.

3.2.1. Efeitos processuais

O primeiro efeito se dá sobre o instituto da transação penal, aplicável 
aos crimes dos arts. 29, 31, 32 caput, 33, 34, 38, 38-A, 39, 42 44, 45, 46, 48, 
49 caput, 49 p.ú, 50, 51, 52, 54 §1o, 55, 56 §3o, 60, 64, 65, 67 p. ú., 68 p. ú 
da Lei n. 9.605/1998. O art. 27 da Lei de Crimes Ambientais prevê como 
condição para celebração da transação penal a prévia “composição” do 
dano ambiental16. A celebração dos acordos da LACP e Cflo, bem como o 
da LINDB, se houver cláusula nesse sentido, deverá ser tomado na esfera 
penal como prévia composição do dano ambiental para se considerar aten-
dido o requisito do art. 27 da Lei n. 9.605/1998.

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998 remete o intérprete ao art. 74 da Lei 
9.099/1995, que trata da composição civil de danos. Naquele artigo, a Lei 
n. 9.099/1995 previu que a composição civil de danos é um acordo escrito, 
homologado pelo Juiz e com força de título executivo judicial17. Os dois 
acordos administrativos (LACP e CFlo18) também são formas escritas de 
composição do dano – na medida em que são estipuladas as obrigações de 
reparação in natura (preferencialmente) do dano ambiental e outras, como 
obrigações de adequar processos e estruturas e obrigações de não fazer19.

Além disso, tais acordos, ainda que não homologados judicialmente, 
possuem força de título executivo, permitindo sua execução diretamente 
em Juízo em caso de descumprimento. Ou seja, os acordos administrativos 
em questão englobam o objeto e possuem a mesma forma (com exceção da 

16 “Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata 
de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei no 9.099, de 26 de setembro 
de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano 
ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade.”

17 “Art. 74. A composição dos danos civis será reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz mediante 
sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente.”

18 Ocasionalmente também o acordo da LINDB, como visto.

19 Também os acordos da Lei n. 9.605/1998 e da LPNMA, caso prevejam cláusulas de reparação de dano, 
o que não ocorre a princípio, pois apenas substituem as sanções por prestações de serviços ambientais.
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homologação judicial) dos acordos de transação penal da Lei n. 9.099/1995, 
aplicáveis aos crimes ambientais acima apontados20.

Imagine-se que determinado estabelecimento poluidor, devido a uma 
falha de operação reveladora de culpa de seus funcionários e representantes, 
causa o lançamento de compostos químicos tóxicos no meio ambiente, sen-
do autuado pelo órgão fiscalizador e alvo de um inquérito civil e policial pelo 
mesmo fato. A empresa, então, celebra um termo de compromisso ambiental 
da LACP com o Ministério Público, fixando as obrigações de reparação do 
dano, monitoramento de sua extensão e obrigações de adequar processos e 
estruturas. O acordo deverá ser comunicado na esfera penal, para compro-
vação da prévia composição a respeito do dano, que é um dos aspectos do 
acordo, caso seja designada audiência de transação penal, pois se trata de 
prévia composição do dano nos termos do art. 74 da Lei n. 9.099/1995.

Interessante notar que o acordo também gera um efeito negativo na 
esfera penal: tendo sido discutido e formalizado em compromisso com for-
ça de título executivo, não poderá o montante do dano ser majorado na 
esfera penal como condição para oferecimento da transação penal. Veja-se 
o exemplo: um acordo celebrado não com o Ministério Público, mas com 
a autoridade ambiental, por meio da LINDB (art. 26), em que é realizada 
perícia e calculado o montante integral do dano a ser reparado pelo infra-
tor. Posteriormente, no inquérito policial, o Ministério Público, ao propor 
a transação penal, discorda do valor entabulado apurado pela autoridade 
administrativa e requer outras reparações além das previstas no acordo 
celebrado com fundamento na LINDB. Nessa situação, avaliamos que não 
pode o Ministério Público se opor ao valor já delimitado e constituído pelo 
acordo da LINDB (ou a qualquer outro tipo, desde que tenha cláusula de 
reparação de danos), pois21: (i) tem força de título executivo extrajudicial e é 

20 Também defende que a esfera penal poderá tomar emprestado a composição do termo de 
compromisso ambiental para possibilitar a transação penal (OLIVEIRA JÚNIOR, Z. de. O 
enquadramento da composição dos danos ambientais como medida penalizante. Revista Jurídica 
do Ministério Público do Estado do Amazonas, v. 8, n. 1, p. 155-184, 2007. p. 166-167). O autor 
aponta que a Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente possui enunciado 
orientador no sentido de se permitir que o termo de compromisso veicule também as condições 
da própria transação penal, medida que permite se evitar atuações paralelas e descoordenadas 
entre os membros do ministério público a respeito de um mesmo fato.

21 Cf. em sentido contrário: MORAES, M. R. B. de. Transação penal: a composição dos danos 
ambientais com requisito para a transação. Revista Síntese de Direito Penal e Processual Penal, 
n. 20, 2003, p. 31.
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ato jurídico perfeito com proteção constitucional (CR/88, art. 5o, XXXVI);  
(ii) abarcou e resolveu o mérito do fato causador de danos ambientais e 
avaliou sua extensão; e (iii) foi celebrado com autoridade representativa 
do SISNAMA, com atribuição legal para tutela do meio ambiente. Além 
disso, a lógica do processo penal é fixar valor mínimo de reparação, dado 
que não possui o escopo de apurar o valor do dano decorrente do crime 
(ex vi art. 20 da Lei n. 9605/1998 e art. 387, IV, do CPP), sendo a esfera cível 
adequada para dimensionamento completo do dano a cível, e não o contrá-
rio. Ademais, a proposta não é operacional: o órgão do Ministério Público 
oficiante nos Juizados Especiais Criminais não terá certamente o mesmo 
apuro técnico para quantificar e determinar os danos ambientais que tem 
a autoridade ambiental ou mesmo o órgão do Ministério Público oficiante 
na matéria ambiental. 

Entendemos, assim, que não há espaço no processo penal para se au-
mentar o nível e âmbito das cláusulas de reparação do dano estabelecidas 
no acordo administrativo, sendo ilegal a recusa pronta e simples do ofere-
cimento da transação penal por discordância do membro do Ministério 
Público a respeito do conteúdo do acordo administrativo. Poderia o órgão 
do Ministério Público solicitar em Juízo a desconstituição do acordo caso 
haja algum motivo que o justifique, o que não se descuida possa ocorrer na 
prática22, mas jamais poderia ignorar e deixar de reconhecer os seus efeitos 
sobre o processo penal, vale dizer, que atendeu ao requisito da prévia com-
posição do dano ambiental23.

22 Os termos de compromisso ambiental evidentemente estão sujeitos a imperfeições, como se 
denota a partir do relatório “Compromisso de ajustamento ambiental: análise e sugestões para 
aprimoramento”, elaborado pelo Instituto “O Direito por um Planeta Verde” em 2008, em conjunto 
com MPF e Ministérios Públicos de São Paulo, Acre e Pará, que conclui a partir de uma extensa 
pesquisa de termos de ajuste de conduta que muitos ainda ofereceriam soluções insuficientes para 
integral reparação do dano ambiental, como medidas pontuais e repressivas, ao contrário das mais 
indicadas para tanto, as globais e preventivas (p. 88). O relatório está disponível em: http://www.
planetaverde.org/projeto/28/compromisso-de-ajustamento-ambiental-e-sua-execucao-analise-
critica-e-sugestoes-para-aprimoramento. Acesso em: 4 set. 2020.

23 Essa situação demonstra a importância do diálogo entre as instituições responsáveis pela tutela 
do meio ambiente. Digno de nota, na esfera concorrencial, é o Memorando de Entendimentos 
n. 1/2016, celebrado entre o Ministério Público Federal (PR-SP) e o CADE para coordenação 
institucional envolvendo a celebração conjunta de termos de compromisso (CADE) e acordos 
de leniência (MPF). O objetivo do memorando foi “regulamentar uma cooperação entre as duas 
instituições para além daquela relativa ao Acordo de Leniência – que só pode ser assinado pelo 
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Por outro lado, apesar de não ser possível a princípio a majoração do 
dano delimitado e “composto” no acordo administrativo, é possível sua 
redução para os fins específicos do processo penal. Em outras situações, o 
dano sequer poderá ser composto no âmbito penal. Com efeito, os acordos 
de reparação do dano ambiental seguem uma lógica própria, sendo permi-
tido expressamente pela legislação o acionamento da responsabilidade ob-
jetiva (sem culpa lato sensu), a responsabilidade integral (que não admite 
causas excludentes da ilicitude), a responsabilidade propter rem (decorrente 
da posição de proprietário do imóvel) e a in re ipsa (presumida). Em outras 
palavras, na esfera ambiental o infrator pode ser obrigado a reparar o dano 
independentemente de ter atuado com culpa ou mesmo de existir nexo cau-
sal do dano com sua atuação. No processo penal, contudo, isso jamais po-
deria ocorrer, pois a reparação do dano vem inserida em lógica própria, que 
regula condutas (comissivas ou omissivas) praticadas sempre culposa ou do-
losamente e que tenham partido diretamente do infrator ou de alguém sob 
sua esfera de influência, conforme as hipóteses de coautoria e participação.

Por essa razão não concordamos com Eladio Lecey, que afirma que a 
transação penal poderia veicular a necessidade de reparação de dano não 
causado pelo investigado. O autor, fundamentado no art. 14, § 1o, da Lei n. 
6.938/1991, que trata da responsabilidade objetiva do poluidor pela repara-
ção do dano ambiental, afirma que “basta a conduta e o nexo causal com 
o dano ao meio ambiente para haver a responsabilidade pela reparação” e 
conclui que “[...] a reparação do dano exigida pela lei penal como condição 

primeiro delator de um cartel. A depender do caso, tanto Cade quanto PR/MPF/SP podem 
ter interesse na colaboração de outras empresas e/ou pessoas físicas – o que no Cade se faz via 
TCC e no Ministério Público pode ser feito por meio de Acordo de Colaboração Premiada e 
de Confissão Qualificada pela Delação. Apesar de já existirem legislações sobre esses tipos de 
acordos, a ausência de regulamentação sobre cooperação institucional entre as partes inibia, 
em parte, o incremento no uso de tais instrumentos de colaboração”. Além disso, com a adoção 
do memorando é esperada “mais transparência e segurança sobre os meios necessários para 
colaborar com ambas as instituições, em troca de eventuais benefícios administrativos e 
criminais, em um evidente fortalecimento de investigações e da atuação conjunta dos órgãos de 
combate a cartéis” (Disponível em: http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-mpf-sp-assinam-
memorando-de-entendimentos-para-fortalecer-atuacao-no-combate-a-carteis. Acesso em: 1 
set. 2020). Pensamos que a mesma providência deveria ser adotada na esfera ambiental, como 
medida para maior coordenação e eficiência da atuação estatal sobre o tema.
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da transação nada mais é do que decorrência da responsabilidade civil”24. 
Ora, se a hipótese é de processo e responsabilização penal, não se poderia 
enxertar regras utilizadas para operacionalizar a reparação do dano civil 
no processo penal, sob pena de se aumentar o nível de exigência para a 
celebração do acordo penal, reduzindo o espaço de despenalização do ins-
tituto e inserindo, “às avessas”, a responsabilidade objetiva na esfera penal, 
o que não é admitido pelo art. 13 do CP.

 Pensemos em uma hipótese: o caminhão de uma empresa que se 
dedica ao transporte de produtos tóxicos tomba e causa dano a um córrego 
pelo lançamento do produto. A investigação preliminar apura que o tom-
bamento do caminhão ocorreu devido à má-sinalização de uma obra em 
curso na pista, sendo confirmado que ele trafegava em velocidade compa-
tível com a via e que todos os equipamentos estavam funcionando (faróis, 
luzes, freios, etc.). Nesse cenário, está evidente que não existe culpa do mo-
torista, pois houve cumprimento integral de todos os deveres de cuidado 
na direção do caminhão. Também fica claro que não houve qualquer or-
dem do representante legal da empresa para que o acidente ocorresse, nem 
que o fato decorreu do atendimento de algum interesse da pessoa jurídica, 
requisitos do art. 3o da Lei n. 9.605/199825. Segundo as regras do direito pe-
nal, portanto, estaríamos diante de um caso de arquivamento do inquérito 
policial, sendo expressamente vedado o oferecimento de transação penal, 
por força do art. 76 da Lei n. 9.099/199526. 

Contudo, segundo as regras do direito ambiental, ainda poderia sub-
sistir a responsabilidade pela reparação do dano pelo particular nessa si-
tuação, na medida em que ela é objetiva, ou seja, demanda apenas a exis-

24 LECEY, E. Direito ambiental penal reparado: composição e reparação do dano ao ambiente, 
reflexos no juízo criminal e a jurisprudência. In: PRADO, L. R.; DOTTI, A. (orgs.). Direito 
penal do ambiente, consumidor, patrimônio genético e saúde pública. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 222.

25 Ver, nesse sentido, ESTELLITA, H. Aspectos processuais penais da responsabilidade da pessoa 
jurídica. In: VILARDI, C. S.; PEREIRA, F. R. B.; NETO, T. D. (coords.). Crimes econômicos e 
processo penal. São Paulo: Saraiva. 2008; ESTELLITA, H. Levando a sério os pressupostos da 
responsabilidade penal de pessoas jurídicas no Brasil. Revista de Estudos Criminais, ano XVIII, 
n. 75, 2019.

26 “Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, 
não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de 
pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta” (grifo nosso).
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tência da conduta, nexo causal e resultado. Nem por isso se pode admitir 
que o Ministério Público possa deixar de arquivar o caso para propor a 
transação penal com vistas à reparação do dano no primeiro caso ou ar-
quivar parcialmente o inquérito no segundo caso. Os critérios para propor 
a transação penal (e qualquer outro benefício processual penal) não dialo-
gam com as regras para acionar a responsabilidade civil27.

No exemplo proposto, assim, entendemos que a solução que o sistema 
oferece é o arquivamento do inquérito policial, em função da ausência dos 
elementos do tipo penal (no caso, o descumprimento de algum dever de 
cuidado, que configura culpa em sentido estrito) e a responsabilização civil 
da empresa pela reparação do dano, na seara adequada, como administra-
tiva ou cível28.

Por fim, para a finalidade de oferecimento de transação penal, é su-
ficiente que haja a composição entendida como celebração do acordo, mas 
não necessariamente a efetiva reparação do dano ambiental. Ao tratar da 
composição civil, o art. 74 da Lei n. 9.099/1995, ao que o art. 27 da Lei n. 
9.605/1998 se reporta, deixa claro que o título de composição resolve juridi-
camente o mérito em torno do dano e eventual não cumprimento voluntário 

27 Antonio Herman Benjamin (1998) sintetiza ao afirmar que “[...] se a reparação sucede no 
âmbito do processo penal, a culpa lato sensu é da sua essência, conquanto a persecução penal 
pressupõe, pelo menos em tese, a existência de dolo ou culpa stricto sensu. Diversamente, se o 
pleito reparatório vem apartado do processo penal (mesmo que simultaneamente, desde que em 
juízo cível), seu regime jurídico não é subjetivo, posto que a responsabilidade civil aí é apurada 
“independentemente de existência de culpa (art. 14, § 1o, Lei 6.938/81)”. 

28 Fugiria ao tema do trabalho nos alongarmos nesse tema, mas não podemos deixar de apontar 
outra fonte de tensão existente entre as duas lógicas (ambiental e criminal). O STJ, em precedente 
importante, adotou o entendimento de que o crime do art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é formal, 
dispensando o resultado lesivo. No entendimento da Corte, “a Lei de Crimes Ambientais deve 
ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o 
acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei 
n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar 
o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato” (RHC 62.119/
SP, j. 10.12.2015). Nada obstante a confusão do precedente com as categorias de crimes de mera 
conduta/materiais e crimes de perigo concreto e perigo abstrato (que se contrapõem aos crimes 
de resultado), a própria leitura do tipo deixa evidente ser requisito do tipo a ocorrência de: (i) 
um resultado material (poluição); (ii) que gere um risco concreto ou efetivamente um resultado 
danoso sobre à saúde humana; e (iii) ou que gere um resultado efetivo sobre a fauna e flora 
(mortandade e destruição significativa, respectivamente). Reputamos incabível esse enxerto 
interpretativo das regras do direito ambiental no direito penal, por desconsiderar as regras 
próprias deste último e que vinculam – já a partir da CR/88 – o intérprete.
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do devedor deverá ser objeto de tutela própria em sede executiva. Contudo, 
havendo a composição do dano, já ocorre a renúncia ao direito de queixa e 
representação, em suma, efeitos penais. Ademais, como apontam Buzaglo 
e Dantas29, seria inviável se exigir do infrator a prévia recuperação do dano 
ambiental antes da audiência de composição, pois, de um lado, o primeiro 
momento em que o infrator é informado no processo dessa possibilidade é 
justamente na audiência preliminar e, de outro, o dano ambiental leva um 
tempo de maturação incompatível com o rito do juizado especial30.

Além disso, quando a Lei n. 9.605/1998 quis prever algum efeito pro-
cessual penal da efetiva reparação do dano, o fez de modo expresso, como 
ocorre na hipótese da suspensão condicional do processo, do art. 28 da 
mencionada lei. Por esses motivos, entendemos sem razão as posições que 
defendem que a reparação do dano é requisito para transação penal e ile-
gais resoluções do MP nesse sentido, como se nota da Resolução n. 14/05 
do MPRO, que prevê que em seu art. 20 que “para fins de reconhecimento 
da extinção da punibilidade em virtude da celebração da transação penal o 
compromisso de ajustamento de conduta deve ser plenamente cumprido”. 

O mesmo raciocínio aplicado à transação pode ser estendido às hi-
póteses de suspensão condicional do processo, cabível para os crimes dos 
arts. 33, 34, 38, 38-A, 39 e 42 (alternativamente: transação penal); arts. 30, 
35, 40, 54 caput, 54 §2o, 56 caput, 61, 62, 63, 66, 67 caput, 68 caput, 69, 69-A 
§1o (isoladamente) e arts. 30, 33, 34, 35, 38, 38-A, 39, 40, 42, 54 caput, 54 
§2o, 56 caput, 61, 62, 63, 66, 67 caput, 68 caput, 69, 69-A §1o (alternativa-
mente: ANPP) da Lei n. 9.605/1998. 

Em outras palavras, também na hipótese de ser aplicável a suspensão 
condicional do processo, deve-se atentar para a existência de acordos admi-
nistrativos que tenham disciplinado a reparação do dano e para a impossibi-
lidade de adoção de critérios civis e administrativos na esfera penal quanto 
à obrigação de indenizar o ato lesivo ao meio ambiente. A diferença nesse 
caso se encontra no regramento específico do art. 28 da Lei n. 9.605/1998, 

29 BUZAGLO, S. A.; DANTAS, M. B. Transação penal e suspensão do processo-crime e o dano 
ambiental. Revista dos Tribunais, v. 779, 2000, p. 455.

30 A Lei n. 9.099/1995, ao tratar dessa audiência no art. 72, prevê que o Juiz “esclarecerá [ao autor do 
fato] sobre a possibilidade da composição dos danos”. Assim, o rito prevê que o primeiro momento 
de informação do acusado sobre a possibilidade de celebrar o acordo é na própria audiência.
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que impõe obrigações de reparar o dano como condição para implementa-
ção dos efeitos penais do acordo, o que não ocorre na transação penal, que 
se contenta com a existência da composição (definição da obrigação e sua 
extensão) do dano. O mencionado dispositivo criou um procedimento de 
acompanhamento da reparação do dano ambiental durante o período de 
prova do sursis processual31. Assim, a extinção da punibilidade deverá ser 
precedida de laudo ambiental que constate a efetiva reparação do dano am-
biental, exceto caso se demonstre impossibilidade de fazê-lo32.

Não concordamos com Eladio Lecey, que afirma que a reparação do 
dano é obrigação necessária para declaração da extinção da punibilidade 
pelo cumprimento do acordo de suspensão condicional do processo do art. 
89 da Lei n. 9.099/199533.

31 “Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos 
crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as seguintes modificações: I – a 
declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5o do artigo referido no caput, dependerá 
de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista 
no inciso I do § 1o do mesmo artigo; II – na hipótese de o laudo de constatação comprovar não 
ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado, até o período 
máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano, com suspensão do prazo 
da prescrição; III – no período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos II, III 
e IV do § 1o do artigo mencionado no caput; IV – findo o prazo de prorrogação, proceder-se-á à 
lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu 
resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão, até o máximo previsto no inciso II 
deste artigo, observado o disposto no inciso III; V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, 
a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter 
o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano.”

32 Entendemos aqui que a lei determina a produção de um documento técnico (laudo), em razão 
do disposto no art. 159 do CPP, in fine (“[...] e outras perícias serão realizados por perito oficial, 
portador de diploma de curso superior”) não sendo suficiente a constatação da reparação do 
dano ambiental por oficial de justiça ou por policiais militares do meio ambiente, em razão 
da complexidade da matéria. Nesse ponto concordamos com Eládio Lecey, que comentou o 
julgamento da ApCrim 70009996281, da 4a Câmara Criminal do TJRS. Neste caso, a Corte julgou 
afastada a exigência da reparação do dano ambiental em função de constatação pela polícia militar 
ambiental de que a área objeto da discussão havia se regenerado naturalmente. Segundo Eladio, 
“Embora os integrantes do Batalhão de Polícia Ambiental possam fazer constatações, produzir 
relatórios, levantamentos fotográficos e tomar outras providências, não terão competência para 
analisar e avaliar tais dados, a fim de constatar a efetiva recuperação da área degradada. Para 
tanto, necessários profissionais habilitados, como biólogos, engenheiros agrônomos, especialistas 
em flora”. Cf. LECEY, E. Direito ambiental penal reparados, cit., p. 223.

33 LECEY, Direito ambiental penal reparados, cit., p. 227. A ideia também é sustentada por Fiorillo 
e Conte. Cf. FIORILLO, C. A. P.; CONTE, C. P. Crimes ambientais. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 113.
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A nosso ver, a Lei n. 9.605/1998, ao tratar do instituto, disciplinou a 
obrigação de reparar o dano como obrigação de meio, e não obrigação de 
resultado, o que fica claro a partir do disposto no inciso V, do art. 28 da Lei 
n. 9.605/1998. Com efeito, caso o dano não seja integralmente reparado, 
ainda sim a extinção da punibilidade pode ocorrer se o acusado demons-
trar que tomou “as providências necessárias à reparação integral do dano” 
(obrigação de meio)34. 

Por fim, entendemos que o art. 28 da Lei n. 9.605/1998 deve ser apli-
cado por analogia aos casos de ANPP da Lei n. 9.605/1998. Pelo critério da 
pena, são elegíveis para celebração de ANPP os crimes dos arts. 30, 32, § 
1a-A, 33, 34, 35, 38, 38-A, 39, 40, 42, 54 caput, 54 §2o, 56 caput, 61, 62, 63, 66, 
67 caput, 68 caput, 69, 69-A § 1o (alternativamente: suspensão condicional 
do processo35) e dos arts. 41, 50-A e 69-A, caput (exclusivamente ANPP) da 
Lei n. 9.605/1998. Nessas hipóteses, o Ministério Público poderá oferecer o 
ANPP, sendo que uma de suas condições essenciais é a reparação do dano, 
como prevê o art. 28-A, I, do CPP36. Ao contrário dos arts. 74 da Lei n. 
9.099/1995 e 27 da Lei n. 9.605/1998, que falam em “composição do dano” 
como requisito para transação penal, o art. 28-A prevê que a obrigação é a 
própria reparação, salvo impossibilidade de fazê-lo.

Inexistindo regramento sobre o modo de aferição da composição 
do dano, deve ser aplicado por analogia o art. 28 da Lei n. 9.605/1998, ou 

34 “V – esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade 
dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências 
necessárias à reparação integral do dano. 

35 Entendemos que, apesar do silêncio da lei, eventuais conflitos entre suspensão condicional 
do processo e ANPP deverão ser resolvidos a princípio em prol da suspensão condicional do 
processo, por três motivos: (i) o cidadão tem direito ao benefício que restringe menos o seu direito 
fundamental de liberdade; (ii) a Lei 9.099/95 é especial em relação ao CPP, devendo prevalecer 
sobre ele sempre que mais benéfica; e (iii) o ANPP veio para aumentar espaços de consenso no 
processo penal, então não pode preterir benefício já dirigido ao acusado antes de sua vigência 
(proibição do retrocesso em matéria de direitos fundamentais). Ainda que tais argumentos não 
convençam, bastaria uma simples analogia favor rei do art. 28-A, § 2o, CPP, para se resolver 
o conflito entre ANPP e suspensão condicional do processo. Ora, se a transação penal tem 
preferência sobre o ANPP, a mesma ideia parece aplicável à suspensão condicional do processo 
nas potenciais hipóteses de sua concorrência com o ANPP. Contudo, como já referido, trata-se 
de ideia de prevalência, não de vedação. A transação e a suspensão devem ser oferecidas com 
prevalência em relação ao ANPP, mas isso não significa que, no caso de restarem infrutíferas, 
ao imputado não se possa ofertar um ANPP.

36 “I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo”;
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seja, os efeitos do ANPP estão condicionados à elaboração de laudo téc-
nico constatando a reparação do dano. Por outro lado, tendo o infrator 
demonstrado ter empregado todos os meios para tanto, mas não tendo 
obtido sucesso por razões estranhas, deve ser extinta a punibilidade mes-
mo assim, pois se trata de obrigação de meio, e não de resultado, como a 
cláusula “salvo impossibilidade de fazê-lo” denota. Como agora já eviden-
te, também no caso do ANPP deve-se considerar a existência de acordos 
administrativos sobre a reparação do dano e a impossibilidade de adoção 
de critérios civis e administrativos na esfera penal quanto à obrigação de 
indenizar o ato lesivo ao meio ambiente.

Portanto, nota-se que são diversos os efeitos processuais na esfera penal 
decorrentes da celebração de acordos administrativos com cláusulas de re-
paração do dano ambiental, que não podem ser desconsideradas pelo aplica-
dor do direito penal no momento de aferição do oferecimento de benefícios 
despenalizadores – o que é passado ao largo pela jurisprudência do STJ.

3.2.2. Efeitos sobre escolha e dosimetria da pena

O cumprimento da cláusula de reparação também constitui causa que 
influencia na escolha e na dosimetria da pena, como aponta com acerto – 
nesse último ponto – a jurisprudência do STJ. Entendemos, assim, que essa 
influência se dá inicialmente no regime de escolha da pena a ser aplicada. 

Com efeito, o código estabelece que, antes de se fixar a quantidade 
da pena, é preciso se fixar qual a espécie de pena a ser aplicada. A decisão 
de eleição da pena, por sua vez, como qualquer outra, deverá ser devida-
mente motivada, a teor do art. 93, IX,37 da CR/88 e art. 315, § 2o38, do CPP. 

37 “IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, 
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do 
direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.”

38 “§ 2o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 
ou acórdão, que: I – limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, 
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar conceitos jurídicos 
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos 
que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V – 
limitar-se a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
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Entendemos que, nesse momento, a celebração de um acordo administra-
tivo deve ser avaliada pelo Poder Judiciário para eleição da pena originária 
aplicada ao infrator. Interessante observar que o STJ, na constelação de 
casos analisados, não toca nesse importante aspecto da fixação da pena na 
hipótese de crimes ambientais. Veja-se que parte dos julgados, por exem-
plo, tratou dos crimes do art. 38 e 38-A. Nada obstante, a Corte não aponta 
que a celebração do acordo administrativo possa trazer qualquer efeito na 
eleição da pena aplicável. Com efeito, havendo pena alternativa de multa à 
pena privativa de liberdade (detenção ou reclusão), haverá maior gravame 
ao réu na fixação da pena privativa de liberdade, muito mais invasiva e 
aflitiva e que deve, portanto, ser justificada racionalmente39. 

Portanto, em nossa avaliação, a celebração dos acordos penais influi 
não apenas na fase de dosimetria da pena, como sustenta o STJ, mas tam-
bém na primeira fase da sua fixação – qual seja, a eleição da pena – nos 
casos em que a pena privativa de liberdade é prevista de forma alternada 
com a pena de multa.

Superada a fase de eleição da pena e, se o caso, fixada pena corpórea, 
o Juiz deverá passar à fase de quantificação da pena, seguindo as três fases 
dispostas no art. 68 do CP: fixação da pena base, a partir dos critérios do 
art. 59 do CP; aplicação de agravantes ou atenuantes, previstas nos arts. 65 
e 66 do CP, e, por fim, aplicação de causas de aumento ou diminuição, pre-
vistas na legislação de forma esparsa. Nesse contexto, a reparação do dano 
é elemento estruturante da política de proteção ao meio ambiente, como 
amplamente visto em sua análise principiológica, e os acordos administra-

determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI 
– deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem 
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.” 

39 O raciocínio também decorre da aplicação favor rei da forma de cálculo da pena base (art. 59 do 
CP – primeira fase de dosimetria da pena). Existe consenso de que a pena base – nos crimes em que 
a prisão for a pena necessária prevista – deve iniciar a partir do mínimo legal estipulado em abstrato 
para o crime, sofrendo acréscimos na medida em que houver circunstâncias judiciais negativas 
em desfavor do réu. Vide, nesse sentido: CARVALHO, S. de. Penas e medidas de segurança no 
direito penal brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 419. Na jurisprudência do STF, conferir 
o HC 72.842-1/MG, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, j. 18.12.1995: “Diante de vida pregressa 
irreprovável, o juiz deve, tanto quanto possível e quase sempre o será, fixar a pena-base no mínimo 
previsto para o tipo, contribuindo, com isso, para a desejável ressocialização do condenado”.
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tivo que trazem essa cláusula específica impactarão na dosimetria da pena, 
seja na segunda fase, seja na terceira fase de dosimetria da pena.

Na segunda fase de dosimetria da pena, a redução da pena decorrente 
da reparação do dano foi expressa no art. 14 da Lei n. 9.605/199840. Vale 
recordar que, ainda que não houvesse um dispositivo como o art. 14 na Lei 
n. 9.605/1998, incidem aos crimes ambientais as causas de atenuação gerais 
do art. 65 do CP, por força do art. 79 da Lei n. 9.605/199841. Assim, até o 
momento da sentença, caso o infrator tenha celebrado o ajuste de conduta 
e efetivamente repare o dano ou empregue esforços nesse sentido, limitan-
do sua extensão, deve ser reconhecida a circunstância atenuante da pena, 
segundo a fração de 1/6, estabelecida pelo STF42.

Na terceira fase de dosimetria, por sua vez, incide o art. 16 do CP, 
aplicado de forma supletiva aos crimes da Lei n. 9.605/1998, por força do 
art. 79 desse diploma. Diferentemente da atenuante do art. 14 da Lei n. 
9.605/1998, o art. 16 trata da hipótese em que o infrator repara o dano até 
o recebimento da denúncia, e não até a prolação da sentença.43 Por isso 
mesmo, a redução da pena é de um a dois terços, e não de apenas um sex-
to. Além disso, considerando que na terceira fase de dosimetria da pena o 
aplicador não está adstrito aos limites mínimo e máximo da pena, tendo 
em vista a obrigatoriedade de aplicação das causas de aumento ou dimi-
nuição, é possível a fixação de pena abaixo no mínimo legal44, o que não 
ocorre com as atenuantes da 2a fase de aplicação da pena. A doutrina apon-

40 “Art. 14. São circunstâncias que atenuam a pena: […] II – arrependimento do infrator, manifestado 
pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada.”

41 “Art. 79. Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de 
Processo Penal.”

42 Confira-se, nesse sentido, o Informativo STF n. 687, em que foram expostos os votos no que toca 
à dosimetria da pena dos réus da Ap 470/MG, j. 5 a 9.11.2012, bem como Guilherme Nucci (2013, 
p. 221-249).

43 “Art. 16 – Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou 
restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a 
pena será reduzida de um a dois terços.”

44 Como aponta Guilherme Nucci (2013): “A causa de diminuição é uma circunstância importante, 
aos olhos do legislador, enxertada, como regra, no parágrafo de um tipo penal com o objetivo de 
reduzir a pena nos patamares indicados em lei. O montante da diminuição, que é obrigatória, 
pode ser fixo ou variável, como acontece com as causas de aumento. Deve-se lembrar que, por 
ser obrigatória, caso a pena esteja estabelecida no mínimo legal, conforme a faixa escolhida pelo 
juiz, reduz-se ainda mais, rompendo o piso”.
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ta que os critérios para determinação da fração a reduzir são a celeridade 
e voluntariedade: quanto mais rápida e inquestionável, maior a redução; 
quanto mais lenta e duvidosa, menor a redução45. Entendemos, contudo, 
que o segundo critério deve ser afastado, pois, tendo sido realizada a repa-
ração do dano por ato voluntário, não há lógica em se questionar o grau 
de voluntariedade do agente. Para o nosso objeto de estudo, sendo a cele-
bração e cumprimento do compromisso ambiental um ato evidentemente 
voluntário (pois consensual), fica atendido ao requisito do “ato voluntário 
do agente” previsto no art. 16 do CP.

Um fator importante dessa hipótese de causa de diminuição é seu 
caráter objetivo. A reparação do dano – voluntária – comunica aos demais 
acusados, por força da interpretação a contrario sensu do art. 30 do CP46. 
Assim, caso a pessoa jurídica celebre o termo de compromisso ambiental, 
seus efeitos aproveitam à pessoa física que eventualmente for acusada na 
esfera penal. Apesar de se defender de maneira geral que a reparação do 
dano deve ocorrer até o recebimento da denúncia, entendemos que diante 
de crimes ambientais de resultado a interpretação deve ser diversa47. Para 
os crimes ambientais, não se pode exigir para aplicação do art. 16 do CP a 
reparação até o momento do recebimento da denúncia. Como visto, o dano 
ambiental é complexo e sua reparação normalmente tem um tempo pró-
prio de maturação. Exemplificando: um infrator responsável pela derruba-
da irregular de mata ciliar (APP), ainda que replante as mudas logo após 
o fato, poderá ter que aguardar anos até que a vegetação se recomponha 
ao status quo ante, porque a regeneração depende das características dessa 
vegetação e seu entorno. Outro exemplo: caso a conduta tenha relação com 
a pesca irregular e o infrator promova o repovoamento com as espécies de 
peixes próprias do local, ainda assim os animais levarão todo o tempo do 
ciclo reprodutivo para restabelecimento das condições anteriores48.

45 MASSON, C. Código Penal comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 369.

46 Vide, nesse sentido, do STJ: REsp 1.187.976/SP, j. 07.11.2013.

47 Nesse sentido é o Roteiro de Atuação “Dosimetria da Pena” do MPF, elaborado pela 2a Câmara 
de Coordenação e Revisão em 2016, p. 95.

48 Como bem aponta Carolina Medeiros Bahia, o dano ambiental tem natureza complexa, pois: (i) 
muitas vezes é incerto, disto decorrendo a importância do princípio da precaução; (ii) causa efeitos 
em cadeia, em função da interdependência entre os elementos e processos biológicos integrados; 
e (iii) muitas vezes é irreversível, sendo impossível o completo retorno ao status quo ante. Cf. 
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A própria Lei n. 9.605/1998 reconhece essa especificidade da repara-
ção do dano ambiental ao dispor sobre a possibilidade de prorrogação do 
período de prova da suspensão condicional do processo para que se aguar-
de a completa reparação do dano ambiental (art. 28). A lei vai além e prevê 
até mesmo a possibilidade de extinção da pena sem a efetiva reparação do 
dano, desde que o infrator demonstre que empregou os meios necessários 
para tanto, o que demonstra que a lei não descuida que o processo de re-
generação do meio ambiente não está integralmente na esfera de controle 
humana. As categorias pensadas para outras situações, em especial o art. 
16 do CP que é aplicável a toda espécie de crime, precisam ser repensadas 
à luz das especificidades do direito penal ambiental. 

Portanto, entendemos que basta que o agente comprove que iniciou 
medidas consistentes para reparação do dano antes do oferecimento da 
denúncia e que demonstre que o dano levará tempo excessivo para ser re-
generado para que faça jus à redução do art. 16 do CP.

Além disso, mesmo nos tipos de acordo em que não há previsão 
de cláusula de reparação do dano, como ocorre nos acordos da Lei n. 
6.938/1981 e Lei n. 9.605/1998, a celebração do compromisso ambiental 
gera efeitos na dosimetria da pena49. Entendemos que a celebração do ter-
mo de compromisso ambiental nessas situações também deve funcionar 
como causa de diminuição genérica (art. 16 do CP), se as obrigações do 
ajuste tiverem sido cumpridas até o oferecimento de denúncia; ou como 
atenuante do art. 65, III, caso tenham sido cumpridas até a data da sen-
tença. Aqui nesse caso, tendo em vista que não há dano ecológico a repa-
rar, entendemos que o acusado deve demonstrar o efetivo cumprimento 
das obrigações até a denúncia, pois seu atendimento está em sua esfera de 
controle, o que não ocorre com a reparação integral do dano ambiental. É 
o que ocorre, por exemplo, nas situações em que o acordo administrati-
vo é celebrado com vistas a regularizar alguma pendência administrativa, 
como renovação de licença, autorização, etc.

BAHIA, C. M. A responsabilidade civil em matéria ambiental. In: FARIAS, T.; TRENNEPOHL, 
T. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 491.

49 Vale lembrar que também os acordos da LACP e LINDB podem não prever obrigação de reparar o 
dano no caso concreto, caso estejamos diante de um crime de mera conduta, como o funcionamento 
de estabelecimento potencialmente poluidor sem licença (art. 60 da Lei n. 9.605/1998).
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Caminhando para o fim, deve-se lembrar do art. 12 da Lei n. 
9.605/1998, que prevê a possibilidade de que a prestação pecuniária fixada 
contra o acusado em sentença seja compensada com a indenização cível 
a que ele foi obrigado a arcar50. Assim, caso o particular tenha celebrado 
algum dos acordos em que há previsão de cláusula de reparação de dano 
(como os acordos da LACP, LINDB e CFlo), eventual valor a pagar de pres-
tação pecuniária fixada em sentença deverá ser descontado da reparação 
civil, o que é mais uma interligação entre os sistemas penal e civil. Por fim, 
é oportuno se recordar que a causa de diminuição da pena do art. 16 do 
CP, especificamente, impactará na contagem dos prazos prescricionais em 
abstrato dos delitos e na elegibilidade, no caso concreto, para os benefícios 
despenalizadores, o que é um efeito cascata de relevo, que não pode ser ol-
vidado pelo Poder Judiciário na aplicação da regra nos casos de reparação 
do dano ambiental.

Conclusões

Há mais de 30 anos, escrevia Nilo Batista sobre os desafios da dog-
mática penal, destacando como o principal deles sua abertura aos dados 
da realidade. Naquela ocasião, o autor descreveu quatro etapas do método 
dogmático: (i) a demarcação do universo jurídico, pela qual o estudioso 
procede à catalogação dos textos legais vigentes; (ii) análise e ordenação, 
pela qual os textos são apreciados individualmente e, após, submetidos a 
aproximações e agrupamentos buscando uma ordem lógica; (iii) simplifi-
cação e categorização, por meio do qual o material resultado da etapa an-
terior é simplificado e classificado; (iv) reconstrução dogmática, pela qual, 
após classificada e reorganizada a matéria legal, é produzido um sistema 
que revela e demarca o conteúdo e inter-relacionamento lógico dos textos 
legais, servindo como filtro para sua interpretação51. 

50 “Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade 
pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário 
mínimo nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. O valor pago será deduzido do 
montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator.”

51 BATISTA, N. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 
p. 118-119.
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Na medida de suas forças, a dissertação por nós apresentada ao Pro-
grama de Mestrado Profissional da FGV floresceu a partir desse mesmo 
desafio – o de buscar soluções lege lata para a sobreposição, cada vez mais 
presente no dia-a-dia do operador da Justiça Criminal, de atuação de dife-
rentes instituições e ramos normativos encarregados da proteção ao meio 
ambiente – e também dessas mesmas ferramentas de labor da ciência do 
direito penal – que permitem a construção de soluções coerentes e passí-
veis de serem replicadas em casos similares. A ciência do direito, com seus 
tradicionais métodos de interpretação e fornecimento de soluções para 
conflitos, mostra no programa da FGV sua vitalidade diante dos atuais 
desafios de nossa realidade jurídica, econômica e social.
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