
      CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

______________________________ TEXTO-AULA 02 ______________________________

CONTEXTO DO DIREITO TRIBUTÁRIO NO BRASIL 1  
_______________________________________________________________________________ 

1. Introdução – 2. Raízes históricas da rejeição social do tributo; 2.1. O tributo como relação de poder; 2.2.
Tributação no Brasil-colônia: o santo do pau oco, o quinto dos infernos e o descaminho; 2.3. A relação entre
tributação abusiva e revoluções políticas; a) A Magna Carta na Inglaterra (1215); b) A Declaração de
Independência dos EUA (1776); c) A Revolução da França (1789); d) A Revolta da Inconfidência Mineira no
Brasil (1789) – 3. O tributo na atualidade: uma relação jurídica; 3.1. A consciência do dever fundamental de
pagar tributos: preço da civilização; 3.2. A informação sobre a carga tributária incidente sobre o consumo da
população; 3.3. Educação fiscal e cidadania: uma visão responsável sobre as finanças públicas; 3.4.
Incentivos financeiros aos contribuintes colaboradores da fiscalização; 3.5. O “Dia do Contribuinte” – 4. Os
Poderes da República do Brasil e a problemática da tributação em 21 aspectos; 4.1. O Poder Legislativo e a
elaboração das leis tributárias; i) Pressões políticas do Poder Executivo; ii) Composição heterogênea dos
parlamentos; iii) Complexidade da matéria tributária; iv) A apressada e pouco participativa votação de leis; v)
Quantidade e mutabilidade das leis tributárias; vi) Quantidade de tributos; vii) Alterações na Constituição
Federal; 4.2. O Poder Executivo e a aplicação das leis tributárias; i) Edição de medidas provisórias; ii)
Dificuldades de interpretação do Fisco; iii) Edição de atos administrativos contrários às leis; iv) Rejeição
psicológica da tributação pela ineficiência e corrupção; v) Despreparo, falta de apoio, ou estímulos
equivocados para os agentes fiscais; vi) Excesso de obrigações documentais; vii) Concessão circular de
anistias e remissões de débitos; 4.3. O Poder Judiciário: a interpretação das leis e o acesso à justiça fiscal; i)
Presunção de legitimidade das leis; ii) Pressão dos governos (consequencialismo fiscal) e descrença dos
contribuintes; iii) Prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo; iv) Restrições a decisões liminares
contra a Fazenda Pública; v) Generalização do julgamento em teses de massa (concentração no STF e no
STJ); vi) Modulação de efeitos das decisões de inconstitucionalidade de leis; vii) Insegurança causada por
modificações da jurisprudência – Bibliografia

1. Introdução

O primeiro passo no estudo deste texto-aula começa pela compreensão do próprio título: 
afinal, o que é o contexto do direito tributário? O contexto aqui é o conjunto de circunstâncias que 
cercam o direito positivo, que influenciam sua formação, orientam a sua interpretação, e, inclusive, 
podem forçar sua modificação pelo Legislativo como fruto da evolução das circunstâncias (v.g., 
uma crise econômica). Um contexto jurídico assim são as circunstâncias históricas, econômicas, 
sociológicas, psicológicas e políticas que acompanham o texto jurídico-normativo.  

Note-se que o contexto aqui é o que está “junto com o texto” do direito positivo, mas não se 
confunde com ele, está por fora dele. O texto do direito positivo é aquele publicado nos diários 
oficiais, e que é objeto de estudo da Ciência Jurídica em abordagem em sentido estrito (limitada), 
que desenvolve a abordagem dogmática. Já o contexto do direito positivo é a realidade por fora do 
texto, e que deve ser abordada também pela Ciência Jurídica, quando vista em sentido amplo.  

1 Texto de autoria do Professor. Material com direito autoral protegido, sob as penas da lei (proibidos o uso comercial, e a 
reprodução, cópia e publicação sem autorização). Autorizada a citação de partes do texto, desde que seja indicada a 
fonte (Lei nº 9.610/1998): PETRY, Rodrigo Caramori. Contexto do direito tributário no Brasil. Texto-aula 02. In Blog 
Jurídico do Professor Rodrigo Caramori Petry, Curitiba, 25/09/2020. Disponível em: 
<https://www.rodrigopetry.com.br/ensino-do-direito-tributario>. Acesso em: [inserir a data]. 

https://www.rodrigopetry.com.br/ensino-do-direito-tributario
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Esse contexto, por sua vez, é objeto central de estudo das Ciências Sociais, que, ao 
estudarem o fenômeno jurídico podem então ser chamadas também como “ciências jurídicas não 
dogmáticas” 2 ou “zetéticas”3. Dentre essas ciências sociais ou ciências jurídicas em sentido amplo, 
as que mais interessam ao estudo contextualizado do direito tributário aqui são: Filosofia do Direito, 
História do Direito, Sociologia Jurídica, Psicologia Jurídica, Economia Política, e Ciência Política. 
No presente texto-aula iremos focar em reflexões que dizem respeito a essas ciências sociais, mas, 
também abordaremos um pouco do direito positivo (citando leis, artigos da Constituição, etc.). No 
próximo item começaremos pelas origens do fenômeno histórico-sociológico da rejeição ao tributo. 

2. Raízes históricas da rejeição social do tributo

2.1. O tributo como relação de poder 

O tributo é uma obrigação muito presente na vida das pessoas e sempre acompanhou a 
organização do Estado, a ponto de ser vista como tão certa quanto à morte, como escreveu uma 
vez Benjamin Franklin, no século XVIII: “in this world nothing can be said to be certain, except death 
and taxes”4 (neste mundo nada pode ser dito como certo, exceto morte e impostos)5. Bem, se há 
na vida a certeza que teremos de pagar impostos, vamos conhecer e compreender essa realidade 
da forma mais construtiva possível. Então, vamos iniciar esse estudo com um pouco de história. 

Mesmo sendo uma parte essencial da atividade financeira do Estado, a arrecadação de 
tributos sempre foi motivo de controvérsias, desde os tempos mais remotos. A relação tributária é 
histórica e universalmente marcada pela rejeição daquele sujeito que se encontra no polo passivo 
da obrigação, conhecido em geral pelo termo "contribuinte". Essa tendência de contestação da 
norma tributária possui raízes profundas: a História Antiga nos mostra a ideia de tributo como algo 
ligado ao exercício do poder opressor. Isso porque o tributo antigo era o ato de entrega da riqueza 
do povo subjugado à nação vencedora nas guerras e outras disputas de poder pela força.  

Observe-se que a palavra “tributo” se origina do Latim “tributum”, cujo verbo “tributere” 
significava dar ou conceder algo, designando as exigências que tribos vencedoras faziam sobre 
povos vencidos (além de escravizar a população vencida, cobrava-se tributos). Posteriormente, o 
Império Romano passou também a exigir tributos de seus cidadãos.6 

A cobrança de tributos já era questionada acerca da sua justiça na Antiguidade, embora 
recusar-se ao pagamento representasse um risco sério. Essa opressão tributária foi retratada 
inclusive na Bíblia, na qual cobradores de impostos (chamados “publicanos”) eram mal vistos pela 

2 Sobre os conceitos de ciências jurídicas e de ciências sociais, veja-se também: DINIZ, Maria Helena. Compêndio de 
introdução à ciência do Direito. 18ª ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p. 217-219. 

3 Sobre a diferença entre a zetética e a dogmática jurídicas, veja-se: FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao 
estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 44-51. 

4 O trecho foi escrito em 1789 por Franklin em uma carta para Jean-Baptiste Leroy, na qual comentava sobre a nova 
Constituição dos EUA, afirmando que ela tinha tudo para ser uma Carta duradoura, porém, isso era incerto, já que certo 
na vida só é a morte e os impostos (PIRIE, Madsen. Death and taxes. In Adam Smith Institute Blog, post de 
13/11/2019. Disponível em: <https://www.adamsmith.org/blog/death-and-taxes>. Acesso em: 20/09/2020).  

5 Tradução nossa. 
6 AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. História dos tributos no Brasil. São Paulo: 

Edições SINAFRESP, 2000, p 22. 

https://www.adamsmith.org/blog/death-and-taxes
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população7, e até mesmo Jesus foi questionado sobre se seria lícito dar tributo a César ou não.8 
Note-se que o apóstolo Mateus era um rico e temido coletor de impostos antes de seguir Jesus.9 

A preocupação filosófica com os fundamentos da tributação também transparecia nas 
agudas observações do filósofo francês Montesquieu, ainda no século XVIII, em 1748 (período em 
que reinava a Monarquia Absolutista na França), quando afirmou que, para estabelecer 
corretamente a receita tributária era necessário considerar tanto as necessidades do Estado quanto 
as necessidades dos cidadãos, e não confundir a necessidade do Estado com a do governante.10  

2.2. Tributação no Brasil-colônia: o santo do pau oco, o quinto dos infernos e o descaminho 

No território brasileiro, durante o período colonial (de 150011 até 1822, ano da 
Independência), o sistema arrecadatório era claramente expropriatório, muito disperso e favorecia a 
truculência e os abusos: os chamados “contratadores” (particulares contratados pelo Rei) podiam 
arrecadar certos tributos em um valor previamente ajustado com o poder real português (ex.: 100 
moedas), sendo autorizados a cobrarem a mais o quanto fosse (30, 50, etc.), para se remunerarem 
diretamente dos contribuintes, como uma forma de participação direta na arrecadação.12 E 
denúncias de sonegação fiscal eram premiadas com participações nas multas, com mais abusos.13 

Ainda em 1501 há registro da primeira exploração econômica portuguesa, a madeira de 
pau-brasil, que passou logo a ser tributada: o primeiro tributo cobrado pela Coroa Portuguesa no 
território brasileiro foi o quinto do pau-brasil, equivalente a 20% da madeira explorada pelos 
contribuintes.14 Note-se que o próprio pau-brasil (madeira de cor vermelha, ou cor de brasa) 
acabou por dar nome ao País, que surgiria juridicamente em 1822 com a Independência. Com o 
passar do tempo o quinto passou a outros produtos extraídos na colônia, como o ouro das minas, 
no século XVIII. Entretanto, as formas abusivas de cobrança passaram a causar reações negativas 
dos pagadores de impostos, e surgiu a expressão “quinto dos infernos” ou “vai para o quinto dos 
infernos”, que ainda hoje é usada por alguns, para expressar um violento desagrado com alguém. 

Os contribuintes, por sua vez, reagiam contra os abusos e a violência criando artifícios para 
despistar os cobradores de impostos na colônia, e assim a animosidade entre Fisco e contribuintes 
só crescia. Para evitar ter de pagar imposto sobre o ouro transportado nos caminhos das minas no 

7 Veja-se a propósito dessa má fama dos publicanos o trecho sobre o publicano Zaqueu, em Lucas, Capítulo 19. 
8 O trecho do Novo Testamento, no Livro de Lucas, Capítulo 20, retrata o questionamento feito a Jesus Cristo pelos 

enviados dos sacerdotes e escribas, que intentavam flagrar o Profeta em alguma declaração perigosa sobre o governo, 
pela qual pudesse ser preso em nome do Imperador, ipsis litteris: "E perguntaram-lhe, dizendo: – Mestre, nós sabemos 
que falas e ensinas bem e retamente e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o 
caminho de Deus. É nos lícito dar tributo a César ou não?" Ao que Jesus respondeu: "– Mostrai-me uma moeda. De 
quem tem a imagem e a inscrição? E, respondendo eles, disseram: – De César. Disse-lhes, então: – Dai, pois, a César 
o que é de César e a Deus, o que é de Deus."

9 Veja-se a chamada do Apóstolo coletor de impostos descrita no Livro de Mateus, Capítulo 9. 
10 E afirma: “Muitas vezes aqueles que, com espírito inquieto, estavam na direção dos negócios sob o príncipe pensaram 

que as necessidades do Estado eram as necessidades de suas almas pequenas.” (MONTESQUIEU (Charles-Louis de 
Secondat). O Espírito das Leis. Tradução Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 221). 

11 A historiografia aponta que a colonização do território descoberto em 1500 iniciou-se de fato em 1530 (AMED, 
Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. Op. Cit., p. 24. 

12 SANTI, Eurico Marcos Diniz de; PEIXOTO, Daniel Monteiro; CANADO, Vanessa Rahal. Introdução do direito tributário: 
elementos para a compreensão do modelo atual (Caso Tributação no Brasil Colonial). In Curso de direito tributário e 
finanças públicas (Coordenação Eurico Marcos Diniz de Santi). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 08. 

13 COSTA, Alcides Jorge. História da tributação: do Brasil-Colônia ao Imperial. In Curso de direito tributário e finanças 
públicas (Coordenação Eurico Marcos Diniz de Santi). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 55. 

14 AMED, Fernando José; NEGREIROS, Plínio José Labriola de Campos. Op. Cit., p. 37. 
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século XVIII, por exemplo, um artifício comum dos contribuintes sonegadores era esconder o ouro 
dentro de santos de madeira ocos (com espaços internos, funcionando como esconderijos). Disso 
surgiu a expressão popular “santo do pau oco”, que até hoje é usada para se referir a alguém que 
parece honesto ou “santo” por fora, mas que por dentro esconde sua desonestidade.  

Outro exemplo de reação negativa derivada do conflito entre Fisco e contribuintes nessa 
época colonial estava no chamado “descaminho”: para evitar os caminhos obrigatórios, onde havia 
postos de fiscalização e cobrança de impostos, os contribuintes comerciantes usavam “caminhos 
alternativos” para o transporte das mercadorias, transitando assim por estradas não fiscalizadas. A 
expressão “descaminho” é usada até hoje, no Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), para 
definir o crime de sonegação fiscal em relação aos tributos sobre o comércio exterior (art. 334).15 

Existe um aspecto que revela uma das razões pelas quais a tributação é fértil criadora de 
querelas as mais diversas, no Brasil e afora, necessitando, portanto, de uma atenção especial por 
parte dos estudiosos do Direito Público. Esse aspecto delicado da tributação é derivado em boa 
parte da tríplice função do Estado. O Estado, ao mesmo tempo em que cria a lei tributária (por 
meio do Poder Legislativo), executa a norma legal e cobra a obrigação decorrente (Poder 
Executivo), e também julga (Poder Judiciário) os conflitos advindos da aplicação da lei.  

Aqui se encontra um verdadeiro desafio ao Estado Democrático de Direito: estabelecer o 
regramento da relação tributária de forma objetiva, em plena obediência aos postulados 
constitucionais fundamentais (respeito aos direitos dos cidadãos), mesmo que se esteja a lidar 
com necessidades públicas com forte apelo social. 

Como fecho dessas reflexões, ressalta-se a importância de estudar a atividade tributária no 
Estado Democrático e Social de Direito em face dos limites à tributação. Veja-se que em tese a 
tributação é um fenômeno que existe com ou sem o Estado de Direito, com ou sem Constituição. 
Isso porque a atividade de tributar nasceu antes do Estado de Direito, muitas vezes como atividade 
de governos despóticos, ou como resultado da submissão do povo vencido em guerras de 
conquista, como também observa Hugo de Brito Machado.16  

Foi com a evolução da organização político-social dos seres humanos, com a formação do 
Estado de Direito, que a tributação passou de mera relação de poder para uma relação jurídica, ou 
seja, pautada necessariamente na lei, e, antes, limitada pela Constituição, como documento 
jurídico regulador do poder do Estado.  
 

2.3. A relação entre tributação abusiva e revoluções políticas  

 Para se ter ideia da importância do controle jurídico da tributação, em prol dos contribuintes, 
note-se que a cobrança arbitrária e abusiva de tributos foi causa direta ou indireta de diversas 
revoluções políticas pelo Mundo, com imensas repercussões sociais e econômicas. A história 
política da Inglaterra, dos EUA, da França e do Brasil, por exemplo, têm fortes raízes tributárias.17 
Vejamos, em ordem cronológica, abaixo. 

                                                           
15 Não confundir com o contrabando, que é o crime de importar ou exportar mercadoria proibida (art. 334-A do CP). 
16 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30ª ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 29. 
17 PETRY, Rodrigo Caramori. Direito constitucional tributário comparado: a tributação na Constituição do Brasil e de 

outros países. Direito Tributário Atual nº 30 (Coord. Ricardo Mariz de Oliveira, Luís Eduardo Schoueri e Fernando 
Aurélio Zilveti). São Paulo: Dialética/IBDT, 2014, p. 365-401. 
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a) A Magna Carta na Inglaterra (1215) 

Na Inglaterra, o mais conhecido documento constitucional, a Magna Carta de 1215, possui 
sua origem ligada à revolta contra a cobrança abusiva de tributos por parte do Rei João Sem-Terra. 
Esses abusos levaram os nobres contribuintes da época a exigir que o Rei outorgasse a Carta para 
que a nobreza tivesse uma garantia de maior controle e moderação na cobrança dos impostos.18  

O mesmo Rei João I (“Sem-Terra” por não ter herdado domínios territoriais de seu pai), 
acabou depois por contestar a Magna Carta que ele mesmo outorgou, e seguiu-se guerra civil, 
apaziguada tempos depois. Mesmo assim a Carta foi um marco histórico, pois reforçou muito uma 
série de reinvindicações de controle do poder monárquico pelos nobres, e depois pela burguesia, 
sendo reconhecido como o início da formação do modelo de constitucionalismo moderno inglês.19 
 

b) A Declaração de Independência dos EUA (1776) 

Uma das principais causas da Declaração de Independência dos Estados Unidos da 
América (EUA) foi a luta contra o excesso e o arbítrio na cobrança de tributos, no caso, pela 
Inglaterra, país colonizador do território norte-americano original. Na época a Inglaterra havia 
aumentado extraordinariamente os impostos sobre os colonos norte-americanos por causa da 
necessidade de arrecadar para os gastos extras com a chamada “Guerra dos Sete Anos” e 
também com a manutenção do processo colonizador inglês, difuso por várias partes do Globo.  

Como a tributação era decidida pelo parlamento inglês e não havia participação dos colonos 
(isolados no território das 13 colônias, do outro lado do Oceano Atlântico), entenderam eles que 
não estavam representados como ingleses, e que, portanto, a tributação sobre as colônias era 
inconstitucional frente à Carta de Direitos (Bill of Rights) de 1689 da Inglaterra, na qual se previa 
que a tributação só podia existir quando os contribuintes estivessem representados no parlamento. 

Consequentemente, entre os anos de 1750 e 1770, as 13 colônias inglesas revoltaram-se e 
os colonos passaram a divulgar em forma de protesto a expressão “no taxation without 
representation” (nenhuma tributação sem representação)20, significando um basta à tributação 
arbitrária, sem a representação do povo por meio do parlamento. A expressão acabou por se tornar 
um símbolo clássico da reinvindicação de limites ao poder de tributar e inspirou parte do texto da 
Declaração de Independência em 1776.21 

 

c) A Revolução da França (1789) 

A luta contra o abuso na cobrança de tributos também foi uma das motivações da 
Revolução Francesa de 1789 e do início do constitucionalismo moderno. A Revolução limitou o 

                                                           
18 Sobre a motivação tributária por trás da edição da Magna Carta inglesa: UCKMAR, Victor. Princípios comuns de 

direito constitucional tributário. 2ª ed., revista e atualizada. Tradução e notas de Marco Aurélio Greco. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 24. 

19 Note-se que a Magna Carta não foi o único nem o primeiro desses atos de pressão dos nobres contribuintes sobre o 
Rei da Inglaterra para moderação com a cobrança de tributos, como noticia Victor Uckmar (Op. Cit., p. 21-23). 

20 Tradução nossa. 
21 EUA. Declaração de independência dos Estados Unidos da América (1776). O Portal da História. Disponível em: 

<http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html>. Acesso em: 20/09/2020. 

http://www.arqnet.pt/portal/teoria/declaracao_vport.html
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poder do Rei Luis XVI e iniciou a queda do regime absolutista, espalhando ideias liberais em outras 
nações da Europa e das Américas. A revolta contra a cobrança de impostos abusivos 
extraordinários foi então a razão pela qual a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789)22 e a primeira Constituição da França (1791)23 estabeleceram o direito dos cidadãos a 
participar no controle da instituição e da cobrança de tributos. 

  

d) A Revolta da Inconfidência Mineira no Brasil (1789) 

No Brasil-colônia, uma série de movimentos em favor da independência do Brasil contra os 
colonizadores portugueses foi fruto de revoltas contra a cobrança abusiva de tributos. Dentre essas 
revoltas destacou-se o movimento da Inconfidência Mineira de 1789, alimentado pelo temor da 
“derrama tributária” criada pela Coroa Portuguesa, na Capitania de Minas Gerais.24 A derrama 
assim funcionava: na cobrança tributária do Quinto do Ouro (20% da extração das minas devia ser 
entregue à Coroa) fixava-se um valor mínimo e já alto de arrecadação anual, independente da 
produção das minas; e, caso não atingida essa arrecadação mínima, os cobradores de impostos 
deviam realizar a “derrama”, que era a cobrança pela força, apreendendo-se bens, etc.  

 

3. O tributo na atualidade: uma relação jurídica  
 

3.1. A consciência do dever fundamental de pagar tributos: preço da civilização 

Do passado até hoje, as controvérsias em torno da justiça da tributação não são exclusivas 
do Brasil. Como esclarece também o jurista espanhol José Juan Ferreiro Lapatza, disputas em 
torno da tributação estão presentes, em maior ou menor grau, em todas as democracias atuais.25  

 Porém, em um Estado Democrático e Social de Direito, como é o brasileiro, o tributo não 
deve ser visto como algo em si negativo, pelo contrário: desde que respeitados os direitos dos 
cidadãos-contribuintes, o pagamento de tributos é um dever fundamental, porque são as receitas 
arrecadadas com o pagamento de tributos que financiam as atividades, benefícios e serviços 
públicos que o Estado deve prestar aos cidadãos. E é por meio de tributos que assim podem ser 
garantidos direitos fundamentais, redistribuídas riquezas, e criadas condições e oportunidades para 
o desenvolvimento econômico e social harmônicos, na medida do que for possível ao Estado.26  

                                                           
22 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). USP (Biblioteca Virtual de Direitos Humanos). 

Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-
cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-
homem-e-do-cidadao-1789.html>. Acesso em: 20/09/2020. 

23FRANCE. Constitution (1791). Conseil Constitutionnel Français. Disponível em: <https://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791>. Acesso em: 20/09/2020. 

24 Capitania era a divisão administrativa territorial do Brasil-colônia (substituída pelas províncias durante o Império, que 
depois foram substituídas pela divisão na forma de Estados na República federativa brasileira). E, ainda, note-se que a 
palavra “inconfidência” foi usada pelos portugueses da época como sinônimo de traição à Portugal. 

25 LAPATZA, José Juan Ferreiro. El Estatuto del Contribuyente y las facultades normativas de la Administración. In 
“Justiça Tributária (1o Congresso Internacional de Direito Tributário do IBET). São Paulo: Max Limonad, 1999, p. 
313-328. 

26 Dessa ideia deriva a cláusula constitucional implícita da “reserva do possível”, e o importante papel do STF na 
calibração da cobrança da implementação dos direitos sociais pelo Estado brasileiro: avaliar os limites do orçamento 
público versus despesas com direitos sociais (sobre o tema, dentre outros julgados, veja-se: STF, Pleno, Suspensão de 
Liminar nº 47 AgR, Relator  Min. Gilmar Mendes, j. em 17/03/2010).  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
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 Essa percepção da relevância da arrecadação dos tributos para a sustentação do Estado e 
seus serviços, e para a própria manutenção da civilização, é expressa em uma frase que, apesar 
de repetida por fórmulas semelhantes antes e depois por outras pessoas, acabou por se tornar 
famosa quando proferida em um julgamento da Suprema Corte dos EUA, pelo Juiz Oliver Wendell 
Holmes Jr., em 1927: “Taxes are what we pay for civilized society”27 (os impostos são o que nós 
pagamos por uma sociedade civilizada).28 Então, como disse o Associated Justice Holmes há mais 
de 100 anos, com o tributo nós compramos civilização. Então, se o tributo for justo, por que não 
pagar?  

 

3.2. A informação sobre a carga tributária incidente sobre o consumo da população 

Como já visto, o dever de pagar tributos é um componente essencial da cidadania moderna. 
Mas, o fortalecimento da “cidadania fiscal” também exige a conscientização sobre a carga tributária 
incidente sobre a atividade econômica. Ela é transferida para o custo dos produtos, mercadorias e 
serviços, mas os cidadãos consumidores não percebem claramente a influência do peso dos 
tributos na formação dos preços e das tarifas, a não ser que isso seja explicitado na compra.  

A complexidade da legislação tributária favorece a falsa ideia de que os tributos não 
influenciam fortemente no custo de vida. Como resultado, as reclamações dos empresários acerca 
da carga tributária costumam soar aos ouvidos da população como uma manifestação isolada, de 
caráter corporativo, que não diria respeito à vida do povo, mas, tão somente, da classe 
empresarial. Essa espécie de “anestesia fiscal” é enganosa, e precisa ser combatida com a 
divulgação da carga tributária, a educação fiscal e a simplificação da legislação tributária. 

Para auxiliar o exercício da cidadania fiscal, o art. 150, §5º da Constituição Federal inclusive 
prevê a informação da carga tributária sobre o consumo à população: “§5º A lei determinará 
medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre 
mercadorias e serviços.” Para efetivar essa regra constitucional foi editada somente em 2012 a Lei 
nº 12.741/2012, que foi regulamentada pelo Decreto nº 8.264/2014, e está em vigor, instituindo um 
dever mais amplo do que o previsto no art. 150 da CF: além dos impostos, também algumas 
contribuições devem ser informadas pelos empresários nos cupons e notas fiscais das vendas. 

Apesar de criar mais um ônus organizacional e documental (sob pena de sanções, por 
prejuízo ao consumidor) aos empresários, já sobrecarregados com inúmeros outros deveres fiscais, 
a lei é positiva. Isso porque proporciona uma maior conscientização sobre a carga tributária, seja 
no momento prévio ou no momento posterior à venda ou à prestação de serviço, e ainda que a 
informação seja aproximada e não compreenda todos os tributos incidentes na atividade 
empresarial (que repercutem naturalmente nos preços pelo fenômeno da translação econômica). 

 
3.3. Educação fiscal e cidadania: uma visão responsável sobre as finanças públicas 

O exercício do poder de tributar deve ser constantemente questionado e colocado em 
contraste com limites constitucionais e legais, que fixam direitos aos contribuintes. Essa atitude de 
                                                           
27 EUA. Supreme Court. Compañia General de Tabacos de Filipinas v. Collector of Internal Revenue nº 42. Decisão de 

21/11/1927. Disponível em: < http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USSC/1927/178.html>. Acesso em: 20/09/2020. 
28 Tradução nossa. 

http://www.worldlii.org/us/cases/federal/USSC/1927/178.html
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questionamento dos contribuintes tende a criar uma mentalidade mais consciente aos governantes, 
no sentido de que é mais fácil e politicamente vantajoso trabalhar sempre primeiro pela diminuição 
dos gastos desnecessários e fiscalizar melhor a utilização do dinheiro público. Mas, sabemos que 
não é tarefa fácil governar um Brasil de dimensões continentais, que exige gigantescos serviços 
públicos e amparo social, melhorias na distribuição de renda, e promoção do desenvolvimento por 
meio de investimentos públicos e apoio à iniciativa privada, em ambiente de grande desigualdade. 

 De qualquer forma, o controle da carga tributária deve ser um interesse da própria 
Administração. Uma tributação sem limites faz do Estado um artífice de sua própria destruição, 
porque a arrecadação irracional promove “autofagia fiscal”. Ou seja, inibe a produção e 
acumulação de riquezas, gera inflação, e, consequentemente, acaba com a própria arrecadação de 
tributos, para ao final acabar com o próprio Estado. Lembre-se que, em um sistema econômico 
capitalista e que garante a liberdade, como é o brasileiro, o Estado depende em parte da iniciativa 
privada para obter financiamento dos serviços públicos, já que não controla os meios de produção.  

 

3.4. Incentivos financeiros aos contribuintes colaboradores da fiscalização 

A arrecadação de tributos é do interesse de todos. Nesse sentido, o Estado e os cidadãos 
devem conviver da melhor forma possível, de forma harmoniosa, em colaboração recíproca. Alguns 
governos têm procurado estimular essa colaboração inclusive por meio da instituição, por meio de 
lei, de mecanismos que fazem com que o consumidor de serviços e mercadorias preste mais 
atenção à arrecadação dos tributos e ajude a fiscalização tributária sobre os fornecedores de 
mercadorias e serviços, recebendo uma parte dos tributos pagos de volta, como prêmio. É o caso 
de programas que estimulam psicologicamente ao consumidor que solicite a nota fiscal em suas 
compras e contratações, o que auxilia os Estados e os Municípios a fiscalizarem melhor o 
recolhimento dos impostos sobre circulação de mercadorias (ICMS) e sobre serviços (ISS).  

Apesar de atualmente esses dados/notas fiscais de consumo dos contribuintes não serem 
objeto de fiscalização pelos Fiscos, especialmente o da União (Receita Federal), no futuro nada 
impede que venham a ser: portanto, recomenda-se aos contribuintes irregulares (que tenham 
gastos superiores à renda declarada) que efetuem sua regularização fiscal, evitando assim 
problemas futuros com a fiscalização tributária. 

 

3.5. O “Dia do Contribuinte” 

 O chamado “Dia do Contribuinte” é uma efeméride, ou seja, uma data de lembrança, que 
surgiu de um movimento organizado em prol da conscientização da população acerca da carga 
tributária, presente no Brasil e em diversos outros países. É chamado de “Tax Freedom Day” (Dia 
da Liberdade Tributária) nos EUA e no Reino Unido, com a ideia do libertar-se da obrigação fiscal. 
É assim uma ferramenta de educação tributária, pois ajuda o cidadão a perceber o impacto fiscal. 

Para determinar a data, estimou-se quantos dias por ano o cidadão trabalharia para pagar 
tributos, representando assim a carga tributária. No Brasil, com uma carga próxima de 34% do PIB 
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no ano de 201029, o “Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte” passou a ser comemorado no dia 
25 de maio, o que corresponde a dizer que dos 365 dias do ano o cidadão trabalha os primeiros 
145 dias (34% do ano) só para pagar tributos, passando depois disso a ganhar dinheiro para si. A 
data foi institucionalizada no Brasil pela Lei nº 12.325/2010. A rigor, a data deveria ser móvel, 
porque a carga tributária proporcional ao PIB anual é variável de ano para ano. 

De outro lado, associações de auditores fiscais e de procuradores da Fazenda também têm 
se mobilizado criando ações de conscientização sobre a importância da arrecadação, em alguns 
casos intitulando-os de “Dia do Fisco”, porém, não há uma data institucionalizada por lei federal. 
 

4. Os Poderes da República do Brasil e a problemática da tributação em 21 aspectos 

4.1. O Poder Legislativo e a elaboração das leis tributárias 

Em um Estado de Direito, dirigido pelo princípio da legalidade, a lei é o ponto de partida da 
atividade tributária, e em grande parte, é na mesma lei que se originam inúmeros problemas 
práticos, que atrapalham ou criam conflitos na relação entre Fisco e contribuintes. No Brasil, a 
iniciativa de projetos de leis tributárias é na maioria das vezes do Poder Executivo, mas, a 
deliberação (da qual derivam modificações no texto proposto) e votação se passam no Legislativo.  

Note-se que aqui não vamos detalhar os problemas que vez ou outra surgem no texto das 
leis tributárias. Nosso foco agora é tratar mais do contexto normativo, e pouco do texto normativo. 
Esclarecidos disso, vamos a seguir apontar diversos desafios ao regramento justo da tributação a 
partir da visão das funções do Legislativo no Brasil, dentre eles destacando sete (07), abaixo. 
 

i) Pressões políticas do Poder Executivo  

A realidade mostra que a maior parte dos projetos de leis tributárias é de iniciativa do Poder 
Executivo, ou se origina de projetos de conversão de medidas provisórias em lei.30 Na esfera 
federal é muito comum que medidas provisórias (editadas pela Presidência da República) sejam a 
base das novas leis tributárias.31 Se as ideias e projetos de novas leis tributárias se originam 
principalmente no Executivo, que é o maior interessado na aprovação desses projetos, isso 
favorece a ocorrência de certas pressões políticas do Executivo sobre os membros do Legislativo. 

Note-se que a iniciativa de leis que criem, aumentem, reduzam ou extingam tributos não é 
exclusiva do Poder Executivo, exceto no caso dos Territórios (art. 61, §1º, da Constituição), como 
inclusive já decidido pelo Supremo Tribunal Federal.32 Apesar de influenciar na execução da 
política orçamentária do Executivo (e a maior parte dos gastos públicos é de responsabilidade do 
Executivo), os assuntos tributários podem ser tratados em projetos de lei de iniciativa do Executivo 

                                                           
29 BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Carga tributária no Brasil 2010. Brasília: Receita Federal. Disponível em: 

<http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2010.pdf>. Acesso em: 20/08/2020. 
30 Por exemplo, de janeiro a julho de 2020 quase todas as leis ordinárias federais publicadas tratando de alguma matéria 

tributária foram originadas de medidas provisórias (Leis nºs 13.986, 13.988, 14.002, 14.011, 14.020, 14.025). 
31 A possibilidade de edição de medidas provisórias nos Estados e nos Municípios depende das respectivas Constituições 

estaduais e Leis orgânicas, como será melhor visto em texto-aula mais adiante, sobre as fontes do direito tributário. 
32 STF, AgRE nº 743.480/MG (em sede de repercussão geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 10/10/2013, DJe em 

19/11/2013). 
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ou do Legislativo, e em casos excepcionais por iniciativa do Judiciário (caso das taxas 
judiciárias)33; ou, eventualmente, por iniciativa popular (art. 61, §2º, da Constituição).  

Na prática, porém, a iniciativa das leis tributárias é exercida no mais das vezes sob as vistas 
e influência do Chefe do Poder Executivo, por sua grande repercussão na execução do orçamento 
público. Essa iniciativa está sujeita ao desenho dos fatores político-institucionais, estudados no 
âmbito da Ciência Política, que funciona assim como auxiliar dos estudos de direito tributário. 

 
ii) Composição heterogênea dos parlamentos 

Há uma natural e desejável heterogeneidade na composição dos membros das casas 
legislativas, e, assim, por exigência democrática, os parlamentares representam segmentos 
diversos da sociedade, e muitos não possuem formação jurídica. Porém, isso favorece que os 
debates legislativos possam dar maior margem para que os textos legislativos venham com 
ambiguidades, obscuridades e outras atecnias, sobretudo em matéria complexa como a tributária. 

Os parlamentos procuram então compensar esse aspecto com a contratação de assessores 
e consultores legislativos especializados no campo jurídico. Também existem comissões técnicas 
de redação compostas por parlamentares mais vocacionados a certas matérias, mas, elas nem 
sempre dão conta de revisar e corrigir perfeitamente todos os projetos de lei. Disso resulta a 
importância da crítica de setores da sociedade, e a possibilidade de posterior controle judicial. 

 

iii) Complexidade da matéria tributária 

A complexidade da matéria tributária, por sua vez, derivada da imensidão, do tecnicismo e 
dinamismo ou mutabilidade da economia e da sociedade é outro aspecto problemático, pois exige 
conhecimentos técnicos incomuns entre os parlamentares, favorecendo certa primazia da opinião 
técnica dos especialistas do Executivo, ou o surgimento de equívocos técnicos na redação das leis.  

Essa complexidade da realidade econômica, subjacente às normas de tributação, é objeto 
de estudo da Ciência Econômica. Isso ressalta a relevância da compreensão dos fenômenos 
econômicos pelos legisladores, para que assim possam construir as melhores escolhas tributárias, 
com percepção de seus impactos. Essa percepção permite melhorar o sistema jurídico tributário, 
tornando-o uma ferramenta eficiente de desenvolvimento econômico e social, e não um entrave. 

 

iv) A apressada e pouco participativa votação de leis 

Não é incomum que deliberações parlamentares sobre projetos de leis tributárias ocorram 
apressadamente, pressionadas pelo apelo das “necessidades de caixa” dos governos federal, 
estadual ou municipal. De qualquer forma, apesar de ser um aspecto problemático, sua ocorrência 
é variável, e depende, em cada caso, do diálogo institucional entre o Executivo e o Legislativo.  

A ocorrência de uma apressada e pouco participativa elaboração e votação de certas leis 
tributárias aumenta a litigiosidade entre Fisco e contribuintes. Isso porque prejudica reflexões mais 
detidas, favorecendo a aprovação de textos legais que podem ser depois contestados por grupos 

                                                           
33 Vide o acórdão do STF na ADI nº 3.886 (Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 11/10/2019, DJe em 

05/11/2019) no qual se reafirmou que projeto de lei sobre taxa judiciária pode ser de iniciativa de Tribunal de Justiça. 
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sociais ou econômicos cuja opinião e participação democrática não foi suficientemente colhida 
durante o processo legislativo. 

A pressa na elaboração da lei pode inclusive favorecer a desobediência de regras do 
processo legislativo (art. 59, I, CF), essenciais para legitimar a legislação, e que são decorrência do 
regime democrático que exige seja a vontade do povo expressa na lei. 

 

v) Quantidade e mutabilidade das leis tributárias 

Outro aspecto problemático com o qual o Legislativo tem de se confrontar, é a proliferação e 
mutabilidade de leis tributárias, a dificultar a sua compreensão, sistematização e aplicação precisa 
por parte dos intérpretes. Disso resultam inúmeras dúvidas para os contribuintes, os agentes do 
Fisco, os juízes, etc., que precisam interpretar e aplicar a legislação. 

As leis que não são claras e sistemáticas desobedecem às exigências de boa redação 
constantes da Lei Complementar nº 95/1998. Isso pode justificar a inaplicabilidade de sanções pelo 
descumprimento da lei tributária obscura, pois é direito do contribuinte ter obrigações legais 
compreensíveis, ou seja, uma clareza normativa. Entra em jogo aqui o princípio “in dubio pro 
contribuinte”, reconhecível especificamente em matéria de sanções, como desdobramento do 
princípio da legalidade tributária.34 Essa exigência da LC nº 95/1998 (clareza legal) é fundada na 
regra do art. 59, I, da Constituição, que prevê essa lei complementar sobre “boa redação das leis”. 

Note-se que o direito tributário positivo reconhece o in dubio pro contribuinte no caso de 
dúvidas quanto a infrações e sanções (art. 112 do CTN), e o STJ também reconhece o princípio: 
“...a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, apesar de prever o art. 136 do 
CTN que a responsabilidade do contribuinte ao cometer um ilícito é objetiva, admitem-se 
temperamentos na sua interpretação, diante da possibilidade de aplicação da equidade e do 
princípio da lei tributária "in dubio pro contribuinte".35 

 

vi) Quantidade de tributos 

A grande quantidade de tributos existentes no sistema jurídico, com diversos regimes de 
incidência, cálculo e recolhimento, também dificulta a vida dos legisladores, dos contribuintes e do 
próprio Fisco, e favorece a ocorrência de problemas nas relações tributárias, sob a ótica do 
trabalho desenvolvido pelo Legislativo. 

Atualmente é possível identificar a existência de mais de 100 (cem) tributos diferentes, 
dentre impostos, taxas, contribuições de melhoria e contribuições especiais, além da possibilidade 
de a União Federal instituir, eventualmente, empréstimo compulsório.36 Essa é uma estimativa 
sujeita a variações, porque, embora o número de impostos seja quase invariável, o número de 
taxas (derivadas de serviços públicos ou poderes de polícia) e o número de contribuições pode 
variar muito conforme o critério de contagem. E varia conforme os contribuintes (sujeitos passivos). 
                                                           
34 Reconhecendo o in dubio pro contribuinte, entretanto, com maior amplitude: SCAFF, Fernando Facury. In dubio pro 

reo também vale para o contribuinte. Coluna Contas à Vista. Brasília: Consultor Jurídico, 18/06/2013. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2013-jun-18/contas-vista-in-dubio-pro-contribuinte-prevalecer>. Acesso em: 20/09/2020.  

35 STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp nº 1.220.414/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, j. em 19/05/2011, DJe em 25/05/2011. 
36 PETRY, Rodrigo Caramori. Análise jurídica da carga tributária brasileira: um quadro geral dos tributos no Brasil. In 

Revista de Estudos Tributários nº 93. São Paulo: IET e Síntese, set-out/2013, p. 81-117. Também com uma 
enumeração aproximada, veja-se: ZARZANA, Dávio Antonio Prado. O País dos impostos. São Paulo: Saraiva, 2010. 

https://www.conjur.com.br/2013-jun-18/contas-vista-in-dubio-pro-contribuinte-prevalecer
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Além disso, o mesmo tributo pode ter diversas fórmulas, com alíquotas diferentes para cada 
setor da economia.37 E a diversidade de competências tributárias (federais, estaduais e municipais) 
pode multiplicar os regimes tributários, fixando singularidades para cada imposto estadual e 
municipal. Nesse sentido, note-se, por exemplo, que existem 27 regimes do imposto sobre 
circulação de mercadorias (ICMS) no Brasil, um para cada Estado brasileiro e o Distrito Federal. 
 

vii) Alterações na Constituição Federal 

Outro aspecto gerador de dificuldades nas relações tributárias, e com o qual o Legislativo 
está envolvido, diz respeito às modificações constantes que o Congresso Nacional realiza no texto 
da Constituição Federal em matéria tributária. Em boa parte, essas mudanças da Constituição são 
realizadas por influência do Poder Executivo, para atender a projetos arrecadatórios. 

Para se ter uma ideia, até o dia 1º/09/2020 foram promulgadas 114 emendas 
constitucionais, dentre as quais foram 06 emendas de revisão, e 108 emendas ordinárias. Dessas 
todas, 31 emendas (cerca de 27%) alteraram direta ou indiretamente matéria tributária.38 

Em alguns casos, as emendas constitucionais foram editadas para costear e superar 
julgamentos do STF que haviam declarado a inconstitucionalidade de tributos (leis tributárias), e 
que assim estavam em confronto com a redação original da Constituição, mas, que, a partir da 
emenda, passaram a ser autorizados, podendo ser reinstituídos. O Poder Executivo por diversas 
vezes conduziu iniciativas de emendas constitucionais no Congresso para inserir dispositivos que 
passaram a legitimar novos tributos, ou para ampliar limites tributários, ou simplesmente suprimir 
dispositivos da Constituição que “atrapalhavam” medidas econômicas e sociais do governo federal.  

Os congressistas também já atenderam a pedidos de governos municipais, como foi no 
caso da Emenda nº 39/2002, que autorizou a criação de uma nova contribuição para financiar os 
serviços de iluminação pública municipal, em substituição da taxa de iluminação pública que havia 
sido julgada inconstitucional pelo STF.39 Em muitos casos como esse as emendas serviram para 
autorizar a instituição de novos tributos, o que não é a priori um mal, desde que a emenda seja 
formal e materialmente válida conforme exigências do art. 60 da Constituição (cláusulas pétreas).  

Caso a emenda constitucional venha a suprimir direitos fundamentais dos contribuintes, 
deverá ser julgada inconstitucional. Ou seja, há um meio de controle e defesa dos contribuintes. 
Porém, excessivas mudanças tributárias na Constituição podem acabar desconstruindo a lógica do 
texto da Constituição, pois são inseridas cada vez mais exceções ou detalhes às regras e 
princípios tributários originais, o que pode gerar assimetrias e desconexões de sentido, 
prejudicando a identificação dos limites à atividade tributária no Brasil. 

 

 

 
                                                           
37 As contribuições sociais PIS e COFINS possuem ao menos 13 (treze) regimes tributários diferentes (PETRY, Rodrigo 

Caramori. Contribuições PIS/PASEP e COFINS. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p.406).  
38 Para ver um detalhamento de emendas em matéria tributária, consulte-se: PETRY, Rodrigo Caramori. Reflexões sobre 

a função normativa das emendas constitucionais em matéria tributária: questionamentos envolvendo as Contribuições 
ao PIS, CSLL, CPMF e RPPS. In Revista de Estudos Tributários nº 75. Porto Alegre: IOB e IET, 2010, p. 59-80. 

39 Vide atual Súmula Vinculante do STF nº 41: O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa.” 
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4.2. O Poder Executivo e a aplicação das leis tributárias 

O Poder Executivo deve atuar vinculado à vontade popular que está plasmada no texto 
constitucional, que fixa os fundamentos e limites da tributação. Porém, observamos na prática 
alguns pontos sensíveis que requerem especial cuidado no desempenho dos órgãos do Executivo, 
pois favorecem o surgimento de conflitos do Fisco com os contribuintes. Nesse sentido, podem ser 
apontados desafios à justiça da tributação no campo de atuação do Executivo, problematizados em 
07 pontos que requerem atenção dos aplicadores do Direito, vide abaixo, em tópicos. 
 

i) Edição de medidas provisórias 

Um primeiro aspecto problemático, e comum, é a repetida e por vezes desorganizada 
edição de medidas provisórias em matéria tributária, contendo textos que trazem regras para 
diversos tributos, dispostos na medida provisória de forma pouco sistemática, transformando a 
legislação tributária em verdadeira “colcha de retalhos”. Isso dificulta que os contribuintes se 
atualizem, facilitando erros pela incompreensão dos regimes tributários aos quais estão sujeitos, 
tornando comuns as perguntas sem resposta fácil: tenho de pagar? Quando? Quanto? Como? 

 

ii) Dificuldades de interpretação do Fisco 

Outro aspecto problemático da atuação do Poder Executivo na tributação diz respeito às 
dificuldades de interpretação das leis fiscais sofridas pelo próprio Fisco. Note-se que a 
complexidade da legislação tributária gerou a previsão legal de um direito a processo de “consulta 
fiscal”40 sobre a interpretação das normas tributárias, para que os contribuintes possam solucionar 
dúvidas com o Fisco em relação a um caso concreto, antes de tomarem decisões (pagar, não 
pagar, etc.). Essas consultas são dirigidas formalmente ao Fisco, para que o órgão se pronuncie 
por ato de “solução de consulta” sobre a interpretação da legislação, na visão fiscal. 

Ao analisar as consultas formais dos contribuintes, o próprio órgão fiscal pode chegar a ter 
dificuldades em decidir sobre a correta interpretação da legislação. Além disso, na esfera federal, 
sendo a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) dividida em 10 Regiões Fiscais no território 
nacional, com diversas repartições, podem ocorrer divergências de entendimento entre as soluções 
de consulta oferecidas sobre um mesmo tema, por diversas repartições fiscais da RFB, devendo 
então ser resolvido o impasse por um ato de “solução de divergência” editado pela Receita Federal. 
 

iii) Edição de atos administrativos contrários às leis 

Para dar concretude aos comandos legais e regulamentares, e assim providenciar os atos 
de fiscalização, apuração e cobrança administrativa perante os contribuintes, os órgãos da 
Administração Fazendária constantemente editam inúmeros atos normativos infralegais. Porém, 
com uma certa frequência, esses atos acabam por contrariar ou ultrapassar os limites legais da 
tributação, amesquinhando direitos dos contribuintes. Isso gera conflitos que deverão ser resolvidos 
administrativamente (por meio de processo administrativo fiscal), ou, no Poder Judiciário. 
 

 

                                                           
40 Sobre a consulta fiscal federal: Decreto n° 70.235/1972 (com força de lei), Lei n° 9.430/1996 e Decreto nº 7.574/2011. 
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iv) Rejeição psicológica da tributação pela ineficiência e corrupção 

Um aspecto problemático da tributação sob o ponto de vista da atuação do Executivo, e que 
é investigado pela Sociologia Jurídica, diz respeito ao comportamento de rejeição social em relação 
aos tributos.41 Essa tendência a um comportamento pouco colaborativo dos contribuintes é fruto da 
sensação de ineficiência dos governos na prestação de serviços públicos, e das notícias de 
desperdício de recursos públicos.  

Além disso, os constantes casos de corrupção na Administração pública acabam por reduzir 
ainda mais a credibilidade dos governos, e alimentam também a rejeição psicológica da tributação.  

Essa rejeição social do tributo, por sua vez, estimula a sonegação fiscal e outras condutas 
ilícitas e não colaborativas, perturbando a relação Fisco-contribuinte, instalando um círculo vicioso 
de desconfiança e indisposição entre as partes, o que não é um fenômeno exclusivo do Brasil, 
mas, que precisa ser combatido.42  

 

v) Despreparo, falta de apoio, ou estímulos equivocados para os agentes fiscais 

O concurso público para a carreira de auditor fiscal da Receita Federal é um dos mais 
difíceis e exigentes dentre os concursos para carreiras ligadas à tributação, os servidores recebem 
treinamento em uma escola especializada (antiga ESAF, hoje ENAP)43, a carreira é organizada e 
relativamente bem remunerada. Porém, é preciso observar que existem 27 Administrações 
tributárias estaduais44 e outras 5.570 Administrações municipais, e, portanto, variam muito as 
condições de formação e trabalho dos servidores fiscais, nas repartições espalhadas pelo Brasil.  

Em algumas Administrações tributárias, aspectos problemáticos podem surgir, como o 
despreparo de parcela dos agentes fiscais (reduzido graças a escolas fazendárias)45, a 
burocratização excessiva no atendimento aos contribuintes, a insuficiente remuneração dos 
servidores fiscais, inadequadas estruturas de trabalho, e a insegurança. A insegurança diz respeito 
à falta de apoio e de proteção que sofrem alguns auditores fiscais em seu trabalho de fiscalização e 
cobrança, quando sofrem riscos, ameaças e violências por parte de contribuintes sonegadores.46  

Em alguns casos chega a haver até mesmo o enfraquecimento moral de servidores 
dedicados à fiscalização, levando alguns a envolverem-se em condutas ilícitas (corrupção).  

                                                           
41 Essa preocupação com a problemática sociológica tributária é universal, não apenas brasileira. Em Portugal, por 

exemplo, veja-se o estudo empírico sobre o tema: SOARES, Domitília Diogo. Percepção social da fiscalidade em 
Portugal (um estudo exploratório). Coimbra: Almedina, 2004.  

42 Na Alemanha, por exemplo, Klaus Tipke investiga os problemas da moral tributária da Administração fiscal e dos 
contribuintes, expondo tanto os abusos e injustiças na tributação quanto a imoralidade da sonegação de tributos 
(TIPKE, Klaus. Moral tributária do Estado e dos contribuintes. Tradução de Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2012). 

43 A Escola Superior de Administração Fazendária (ESAF) foi incorporada pela Escola Nacional de Administração Pública 
(ENAP), por força do art. 65 da Lei nº 13.844/2019. 

44 Incluindo-se aqui a Administração do Distrito Federal, que cumula atribuições tributárias estaduais e municipais. 
45 O art. 37, §2º, da CF (redação dada pela EC nº 19/1998), obriga União e Estados/DF a manterem escolas de governo 

para contínuo aperfeiçoamento dos servidores públicos. Apesar de os Municípios não estarem citados nesse 
dispositivo, é desejável que principalmente na área fiscal haja investimento em treinamento. 

46 Para ver exemplos, basta recorrer aos noticiários criminais. Consulte-se também: SINDIFISCO NACIONAL. Falta de 
punição favorece insegurança entre auditores-fiscais. Brasília: SINDIFISCO, Disponível em: 
<https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9535:Caso+Sevilha&catid=44:o
utras-noticias&Itemid=301>. Acesso em: 20/08/2020. 

https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9535:Caso+Sevilha&catid=44:outras-noticias&Itemid=301
https://www.sindifisconacional.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9535:Caso+Sevilha&catid=44:outras-noticias&Itemid=301
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Aqui surge outro aspecto problemático para a justiça na tributação: para incentivar a 
eficiência arrecadatória dos fiscais e pretensamente combater a corrupção, há casos em que leis 
instituem uma participação financeira dos servidores fiscais no produto da arrecadação de tributos 
e de multas, como espécie de prêmio aos fiscais “produtivos” na cobrança. Também chamada de 
“cota-parte”, ela equivale, na prática, a uma “comissão” pela cobrança, e é calculada geralmente 
como um percentual apenas das multas (30%, 50%, etc.).  

Esse tipo de estímulo para autuar, apreender mercadorias, multar e coagir desmedidamente 
colabora para a litigiosidade das relações tributárias, resulta em mais processos administrativos e 
ações indevidos, fere a moralidade e gera ineficiência. Uma autuação fiscal ou um julgamento 
administrativo, quando expedidos por servidor público que receba participação na arrecadação de 
tributo ou de multa, gera suspeição de parcialidade.47 

A participação é problemática porque influencia na psicologia do aplicador da legislação, 
induzindo à arbitrariedade, abuso e corrupção, dando oportunidade para que se instale condenável 
“indústria de multas”. Nos EUA a participação em multas (“moiety system”)48 causou suspeitas e 
abusos, e foi logo extinta em 1874, passando a ser crime, como alertou Ruy Barbosa Nogueira.49 
Por isso a figura da participação também foi condenada por Aliomar Baleeiro, que a adjetivou de 
“anacrônica”.50 Mas, o sistema de participações em tributos e multas já foi bastante comum no 
Brasil até fins de 1960, quando o texto do art. 196 da CF/1969 proibiu esse tipo de “prêmio”.51  

Entretanto, esse equivocado modelo de participação direta nos tributos e multas não pode 
ser confundido com legítimas gratificações ou prêmios de produtividade fiscal, que sejam apenas 
vinculados a metas avançadas de eficiência, e não diretamente ao valor das multas arrecadadas. 
Esses estímulos de eficiência válidos fundamentam-se explicitamente no art. 39, §7º da 
Constituição52, e assim não ferem o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF). 
Inclusive, o adicional ou prêmio também pode ser vinculado à prévia economia de gastos públicos.  

Note-se que o servidor já recebe remuneração para fazer seu trabalho com eficiência, pois é 
sua obrigação. O prêmio tem outra função, e não é a de premiar um servidor pelo fato de estar 
fazendo sua obrigação. O regime ideal deve buscar dar oportunidade de diferenciar os servidores, 
premiando aqueles que se destaquem no cumprimento de metas, e estimulando positivamente os 
demais servidores a irem no mesmo caminho, desde que dada oportunidade a todos. 

Diversos regimes de premiação por eficiência e produtividade fiscal foram ao longo do 
tempo instituídos por leis dos Estados e dos Municípios antes e após a CF/1988, e sua legitimidade 
depende de uma análise caso a caso. Na esfera federal, da mesma forma, já foram vigentes 
diversas figuras remuneratórias e adicionais, como, por exemplo, a gratificação de estímulo à 

                                                           
47 Cabe interpretar o alcance da Lei Geral do Processo Administrativo federal (Lei nº 9.784/1999): “Art. 18. É impedido de 

atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;” 
48 “Sistema da Metade” ou “Sistema de Partilha” (tradução livre), pois equivalia a 50% nas multas arrecadadas. 
49 NOGUEIRA, Rui Barbosa. Barbarismo, poder e “direito” de tributar. In Revista Direito Tributário Atual, vols. 7 e 8. 

São Paulo: IBDT e Editora Resenha Tributária, 1987/1988, p. 20. 
50 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças. 15ª edição (Atualizador Dejalma de Campos). Rio de 

Janeiro: Forense, 2000, p. 112. 
51 “Art. 196. É vedada a participação de servidores públicos no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da 

dívida ativa.”. A disposição era aplicável aos servidores fiscais de todas as esferas: federal, estadual e municipal. 
52 “Art. 39. [...] § 7º Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios disciplinará a aplicação de recursos 

[...] da economia com despesas correntes em cada órgão [...] para aplicação no desenvolvimento de programas de 
qualidade e produtividade [...], inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.”  
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fiscalização e à arrecadação (GEFA)53, e outras, variáveis nos critérios e cálculos, podendo ser 
assim pagas pelo atingimento de metas desvinculadas de uma participação direta nas multas.  

Mais recentemente, a busca pela eficiência e as pressões de servidores54 levaram o 
Executivo federal a editar uma medida provisória (MP nº 765/2016, convertida na Lei nº 
13.464/2017) alterando a remuneração dos servidores, e instituindo a fórmula de vencimento 
básico + “bônus de eficiência e produtividade” para a Receita Federal, substituindo-se o regime de 
subsídio em parcela única.55 O bônus adotou modo de cálculo que, na visão da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), equivaleria a uma participação dos fiscais na arrecadação de multas.56  

Questão semelhante, mas, tendo por objeto gratificação de agentes fiscais estaduais por 
arrecadação de multas, será julgada pelo STF no RE nº 835.291/RO (em repercussão geral), 
observando-se que o Supremo já julgou inconstitucional lei estadual que vinculou remuneração de 
servidores fiscais ao recolhimento de tributos e multas na ADI nº 650-MC.57 

 

vi) Excesso de obrigações documentais  

Outro aspecto problemático da tributação consiste na instituição, pelo Poder Executivo, de 
um excesso de obrigações documentais fiscais a serem cumpridas pelos contribuintes e pessoas 
relacionadas com atividades econômicas, com patrimônios ou outras bases tributáveis. Essas 
obrigações são formas de o Fisco receber informações de interesse tributário, para tornar praticável 
e eficiente a fiscalização das atividades dos contribuintes e pessoas relacionadas. Além de prestar 
ao Fisco informações de sua própria atividade, o empresário contribuinte é cada vez mais chamado 
a fiscalizar e responder pelo recolhimento de tributos de outras pessoas e empresas com as quais 
mantenha relações, seja como tomador de serviços, ou como fornecedor de mercadorias, etc. 

A criação desses deveres instrumentais é realizada por meio de atos infralegais autorizados 
por lei (o que é uma relativização da legalidade, aceita pelo STF)58, e pelos quais os órgãos fiscais 
(v.g. Secretaria da Receita Federal)59 obrigam os contribuintes a preencher e entregar inúmeras 
declarações, notas fiscais, fichas de controle, formulários, livros de escrituração digital da 
movimentação econômica, etc., seja por transmissão online ou uso de softwares ligados à internet. 

                                                           
53 Instituída pelo Decreto-Lei nº 2.357/1987. 
54 São formas de protestos: greve (paralização); ou “operação-tartaruga” (fiscalizam com lentidão); ou “operação-padrão” 

(fiscalizam todas as operações de comércio exterior, o que acaba por paralisar o trânsito de mercadorias). 
55 A remuneração de servidores organizados em carreira, como, no caso, pode ser prevista em lei por subsídio (art. 37, 

§8º, da CF). O art. 37, §4º da CF/1988 define que, quando for paga remuneração em subsídio, é uma parcela única: “§ 
4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais 
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória [...].” Porém, mesmo quando paga em 
forma de subsídio, são aceitáveis gratificações e adicionais desde que justificados por trabalhos extras ou indenizações, 
como já afirmou o STF (ADI nº 4.941/AL, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, j. em 
14/08/2019, DJ em 07/02/2020), inclusive pela interpretação conjugada dos §§ 4º e 3º do art. 37 da CF. 

56 CONSULTOR JURÍDICO. Bônus de eficiência para auditores é inconstitucional, diz comissão da OAB. Revista 
Consultor Jurídico: São Paulo, 27/01/2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2017-jan-27/bonus-eficiencia-
auditores-inconstitucional-oab>. Acesso em: 20/08/2020. 

57 STF, Pleno, ADI nº 650-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 08/04/1992, DJ em 22/05/1992. 
58 A instituição de obrigações documentais tributárias pode ser feita por ato infralegal do Executivo, como já decidido pelo 

STF: “[...] A obrigação acessória decorre da legislação tributária (art. 113, § 2º, do Código Tributário Nacional). Esse 
termo não engloba apenas as leis, mas também [...] os decretos e as normas complementares [...] (art. 96 do Código 
Tributário Nacional).” (STF, Pleno, ACO nº 1.098/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. em 11/05/2020, DJ em 1º/06/2020). 

59 No caso das obrigações criadas pela Receita Federal, elas estão autorizadas pelo art. 16 da Lei nº 9.779/1999. 

https://www.conjur.com.br/2017-jan-27/bonus-eficiencia-auditores-inconstitucional-oab
https://www.conjur.com.br/2017-jan-27/bonus-eficiencia-auditores-inconstitucional-oab
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Em todos esses casos, tais exigências de documentação são chamadas também de “obrigações 
acessórias” porque muitas vezes (mas, nem sempre) acompanham o pagamento de tributos.  

Essa espécie de “privatização” da arrecadação e da fiscalização tributárias onera muito os 
contribuintes, obrigando-os a investir pesados recursos humanos, materiais, financeiros e de tempo 
para realizar a “autofiscalização” e o “autolançamento”: ou seja, o próprio contribuinte verifica a 
agenda de obrigações tributárias, apura os tributos a pagar, calcula, preenche as guias, paga, 
emite os comprovantes, e entrega as declarações de suas operações dentro de prazos definidos.  

Da mesma forma ocorre quando a empresa paga os salários aos seus empregados: a 
empresa calcula o imposto de renda e contribuição previdenciária devidos pelos empregados, faz a 
retenção (e paga o líquido ao empregado), preenche guias e recolhe ao Fisco, presta informações 
e entrega a declaração do ocorrido ao Fisco, que realizará então a verificação disso e homologará.  

Essa é uma realidade justificada pela enorme quantidade de contribuintes e de operações 
econômicas passíveis de fiscalização, como bem retrata o seguinte trecho de ementa de 
julgamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, ipsis litteris: “Não fosse assim, seria 
necessária uma superestrutura fiscalizatória, em cada esfera de governo, capaz de auditar 
individualmente milhões de contribuintes a cada ano, o que é irreal, antieconômico, ineficiente e 
contraria o princípio da boa-fé objetiva”60. 

Os inúmeros casos de obrigações documentais e de gestão exigem dos contribuintes-
empresários que estejam preparados com tecnologia de gestão, automatizando o quanto possível. 
Para ajudar nessa administração do negócio existem “softwares de gestão empresarial” ou ERPs 
(enterprise resource planning)61, que interligam em uma plataforma digital as informações e 
processos que ocorrem em todos os departamentos de uma empresa (desde a aquisição de 
insumos, a produção, o estoque, as operações de venda, o preenchimento de notas fiscais, 
documentação contábil, fluxo de caixa, pagamento dos tributos, ações de marketing, administração 
dos recursos humanos, etc.). Esses programas são adquiridos no Mercado, mas, cada empresa 
deve escolher de acordo com seu perfil, e verificar se é compatível e atualizado para bem gerir o 
negócio em todos os departamentos e ainda cumprir com todas as obrigações fiscais. 

Os governos colocam cada vez mais nas mãos dos particulares a tarefa de “fiscalizar” 
indiretamente os demais contribuintes, para que o Estado possa se concentrar no controle da 
arrecadação e contabilização da receita tributária. Isso é até certo ponto justificado pelo princípio 
constitucional da eficiência da Administração tributária, desde que não sejam criados excessos, 
com exigências de informações redundantes, que tomam muito tempo das empresas 
desnecessariamente, aumentando os chamados “custos de conformidade tributária” (compliance 
costs of taxation) e prejudicando a competitividade das empresas brasileiras. 

Enquanto isso, o contribuinte vê-se na contingência de contratar cada vez mais pessoal e 
recursos para gerenciar e atender a todas as obrigações burocráticas que lhe são atiradas pela 
Administração Tributária. O peso dos tributos soma-se ao peso da burocracia, que é importante 
para o combate à sonegação, mas, ao mesmo tempo, também eleva o chamado “custo-Brasil” para 
as empresas brasileiras, prejudicando sua competitividade e desestimulando investimentos. Isso 
exige que as Administrações tributárias simplifiquem e reduzam essas obrigações burocráticas. 
                                                           
60 STJ, 2ª Turma, REsp nº 1.105.947/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. em 23/06/2009, DJe em 27/08/2009. 
61 Planejamento de recursos empresariais. 
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vii) Concessão circular de anistias e remissões de débitos 

O Poder Executivo também está envolvido em outra problemática, que, como as demais, é 
difícil de solucionar e com a qual temos de conviver procurando minimizar seus reflexos negativos, 
e fortalecer eventuais aspectos positivos: é a reiterada concessão de moratórias e benefícios de 
redução de dívida aos devedores de tributos. Explica-se. Na maior parte dos casos por iniciativa do 
Poder Executivo, de tempos em tempos são editadas medidas provisórias ou apresentados 
projetos de lei para conceder fórmulas facilitadas de pagamento de débitos, mediante 
parcelamentos com longos prazos, e com valores reduzidos mediante perdão total ou parcial das 
multas e dos juros de mora. 

Ou seja, nesses casos há o perdão legal de parte das multas (anistia) ou dos juros e, 
raramente, de parte do valor principal do tributo (remissão)62, com a finalidade de que os 
contribuintes inadimplentes sejam estimulados a pagar o restante em certo prazo, à vista ou em 
parcelas com prazos especiais (v.g. 10 anos ou mais). Com isso, o Poder Executivo garante um 
aumento temporário da arrecadação tributária dentro daquele período, pois os inadimplentes 
aproveitam a oportunidade de realizar pagamento com descontos.  

Esses benefícios de redução de débitos podem vir acompanhados de transação por 
concessões recíprocas delimitadas por regramento legal (que deem espaço a juízo de 
oportunidade e conveniência, motivado e fundamentado). Um exemplo na esfera federal é previsto 
pela Lei nº 13.988/2020, que regula a transação tributária, autorizada pelo art. 171 do Código 
Tributário Nacional63. A transação beneficia o devedor desde que abra mão de discutir os débitos 
tributários em processos administrativos e ações judiciais, encerrando logo processos que, caso 
contrário, se arrastariam no Judiciário por anos.  

Ocorre que, nem sempre essas medidas possuem aspectos positivos. Isso porque, ao 
mesmo tempo em que estimula a arrecadação rápida e ajuda contribuintes de boa fé em 
dificuldades, também acaba estimulando um círculo vicioso de inadimplência para maus 
pagadores, que se sentem mais propensos a não pagar seus tributos nos prazos, e financiam sua 
atividade com essa economia fiscal, aguardando futuras oportunidades de perdões e 
parcelamentos facilitados para os débitos.  

Ou seja, a repetição dessas medidas gera um efeito psicológico negativo em parte dos 
contribuintes: desestimula os contribuintes a adimplirem com suas obrigações fiscais, pois passam 
a aguardar serem contemplados com uma nova lei de anistia ou remissão para seus débitos, 
mantendo-se inadimplentes por longos períodos. Corre-se o risco de tornar o descumprimento da 
lei tributária uma regra, sanável por novos programas de parcelamento especial com redução de 
multas e juros, e esse efeito circular tornar-se um círculo vicioso de inadimplência. Disso decorre a 
importância de o Executivo calcular bem a oportunidade e conveniência de beneficiar devedores, 
de forma justificada e justa, e de olhos postos na economia e na reação desses contribuintes. 

 
                                                           
62 É muito raro ocorrer o perdão legal (remissão) do valor do principal do tributo, salvo quando o Legislador avalia e 

conclui que os custos de cobrança superariam o valor a receber pelo Fisco (raciocínio de eficiência administrativa). 
63 “Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeito ativo e passivo da obrigação tributária celebrar 

transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação [finalização] de litígio e consequente extinção 
do crédito tributário.” (explicitação entre colchetes). 
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4.3. O Poder Judiciário: a interpretação das leis e o acesso à justiça fiscal 

Como já visto, a Constituição Federal e as leis impõem limites ao poder de tributar. 
Entretanto, ao desempenhar a atividade tributária, o Estado pode acabar cometendo um abuso, no 
mais das vezes por meio da edição de uma lei tributária inconstitucional ou ilegal, ou por um ato 
administrativo de cobrança inconstitucional ou ilegal. Por outro lado, o Estado, para fazer eficaz seu 
direito de cobrar e arrecadar os tributos, também pode precisar de amparo para a execução de atos 
expropriatórios forçados, como no caso de uma execução fiscal contra devedor não colaborativo. 

A defesa de direitos dos contribuintes e do Fisco é então realizada em última instância 
perante o Poder Judiciário, por meio de ações próprias, que, ao final, devem realizar a justiça fiscal. 
Entretanto, podem ser apontados diversos aspectos problemáticos que desafiam a aplicação justa 
da tributação no campo de atuação do Poder Judiciário. Dentre eles destacamos 07 (sete) abaixo. 
 

i) Presunção de legitimidade das leis 

Um primeiro aspecto problemático da tributação com o qual o Poder Judiciário tem de lidar 
diz respeito à correta aplicação do princípio constitucional da presunção de legitimidade das leis. 
Esse princípio é necessário para garantir a estabilidade do sistema jurídico, porém, pode se tornar 
prejudicial à justiça tributária caso não seja adequadamente aplicado. É preciso ao juiz reconhecer 
que a presunção é relativa e comporta prova em contrário, apresentada por quem contesta a lei.  

Tendo-se em mente que a atividade tributária é altamente regrada e vinculada às leis, e que 
essas leis devem estar em conformidade com os diversos limites previstos em outras leis e na 
Constituição, fica evidenciado que, ao se defenderem de abusos tributários instituídos por leis, os 
contribuintes impulsionam o controle de legalidade e constitucionalidade das leis. A propósito, esse 
controle de legitimidade das leis é muito mais presente nas discussões sobre relações de direito 
tributário do que nas discussões das relações jurídicas que se desenvolvem sob as regras dos 
outros ramos do direito positivo (civil, do trabalho, societário, penal, etc.).  

Nota-se aqui a relevância do Poder Judiciário como protetor da ordem jurídica, capaz de 
afastar a presunção de legitimidade das leis, ao mesmo tempo em que mantém a integridade do 
sistema jurídico, porque prestigia as normas gerais tributárias e a Constituição (a pirâmide jurídica). 
Entretanto, conforme exige o art. 97 da Constituição64, a decisão em 2ª instância que declare 
incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo só pode valer se confirmada pelo 
plenário ou órgão especial do tribunal respectivo, através do chamado “incidente de arguição de 
inconstitucionalidade” suscitada pelo relator, uniformizando a decisão no tribunal (art. 948 do CPC). 
 

ii) Pressão dos governos (consequencialismo fiscal) e descrença dos contribuintes 

Muitas discussões jurídico-tributárias envolvem valores bilionários, especialmente quando 
dizem respeito a milhares de contribuintes com questão idêntica (v.g. uma lei tributária considerada 
inconstitucional). Sob a ótica dos governos isso desperta séria preocupação, em virtude do impacto 
econômico que eventual obrigação a restituir valores ou perda de arrecadação possa gerar nos 
                                                           
64 “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial 

poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” Essa exigência é 
chamada de “cláusula de reserva de plenário”, que deve ser obedecida inclusive nas decisões proferidas pelo STF, sob 
pena de não ser pronunciada a inconstitucionalidade da lei (vide como exemplo o julgamento da ADI nº 4.066/DF). 
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cofres públicos. Consequentemente, há forte pressão política dos governos sobre o Judiciário, 
sobretudo sobre os tribunais superiores (STF e STJ), quando envolvida uma matéria tributária. 

É comum que antes de um julgamento importante nos tribunais superiores os procuradores 
da Fazenda exponham, em suas peças e memoriais entregues aos ministros, estimativas das 
possíveis perdas econômico-fiscais que uma decisão contrária ao Fisco pode gerar na execução do 
orçamento. Esperam com isso que os julgadores se sensibilizem por argumentos 
consequencialistas, ou seja, que decidam levando em conta, na fundamentação, as possíveis 
consequências econômicas ou sociais das decisões. O tema ganha ainda maior relevância e 
aplicabilidade com a nova redação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB).65 

De outro lado, é tarefa do Executivo estimar as perdas em ações judiciais tributárias que 
envolvam valores que gerem risco à estabilidade das contas públicas, justificadas e inseridas em 
anexo de gestão de riscos fiscais na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Essa previsão anual de 
contingências (avaliação das perdas em prováveis, possíveis ou remotas) deve evitar surpresas na 
execução do orçamento e reduzir as pressões sobre os membros do Judiciário, para que não se 
transformem em um quase “terrorismo fiscal” retirando a independência do ato de julgar.66 

Sabendo disso, uma parcela dos contribuintes se mostra pouco disposta a acreditar na 
imparcialidade do Judiciário em causas tributárias, imaginando que os juízes são influenciados em 
seu psicológico a julgar favoravelmente às cobranças fiscais devido ao apelo social do tributo, cuja 
cobrança seria sempre urgente e fundamental ao caixa dos governos. Essa relativa descrença 
inicial faz com que uma parte dos contribuintes evite discutir leis instituidoras de tributos abusivos, 
preferindo aguardar que a discussão seja primeiramente tentada por outros contribuintes, para que 
só depois, quando houver um pronunciamento definitivo do STF ou do STJ sobre a validade do 
tributo, o contribuinte possa decidir se irá ou não discutir também aquele tributo no Judiciário. 

Porém, a atitude de postergar o ajuizamento de ação própria para aguardar (durante anos) 
um precedente final do STF ou do STJ sobre a legitimidade de um tributo pode acabar gerando a 
perda da oportunidade de discutir. Isso porque, por exemplo, o Supremo quando decidir pela 
inconstitucionalidade de um tributo pode acabar modulando os efeitos de sua decisão para que ela 
tenha efeitos só a partir de uma determinada data (e não desde a origem da lei), e assim, por 
exemplo, beneficie apenas os contribuintes que já estavam discutindo o tributo até aquela data.67 
Esses fatores devem ser sopesados pelos advogados, quando aconselham clientes diante da 
perspectiva de ajuizamento ou não de uma ação judicial tributária. Pensar nas consequências das 
discussões jurídicas é necessário, inclusive para prever o possível comportamento do Judiciário. 
 

 

 

                                                           
65 A LINDB corresponde ao texto do Decreto-Lei nº 4.657/1942 com a redação atual dada pela Lei nº 13.655/2018, e que 

no art. 20 prevê, em relação à mensuração das consequências da decisão: “Art. 20. Nas esferas administrativa, 
controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 
consequências práticas da decisão. Parágrafo único: A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da 
medida imposta ou da invalidação do ato [...] em face das possíveis alternativas.” 

66 Nesse sentido: ANDRADE, José Maria Arruda de. Consequencialismo e argumento de risco fiscal na modulação de 
efeitos em matéria tributária. In Revista Direito Tributário Atual nº 40. São Paulo: IBDT, 2018, p. 472-488. 

67 Isso ocorreu, por exemplo, no julgamento do RE nº 559.943 (STF, Pleno, Rel Min. Carmen Lúcia, j. em 12/06/2008, 
DJe em 25/09/2008). O direito a restituir o indébito de contribuições previdenciárias abusivas (inconstitucionais) foi 
garantido apenas para quem já estava discutindo no Judiciário a legitimidade das contribuições.  
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iii) Prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo 

Quando atua perante o Judiciário o Fisco goza de prerrogativas processuais que facilitam o 
trabalho de seus procuradores, dentre elas: i) prazos em dobro para se manifestar nos autos68; ii) 
menos formalidades69; iii) isenção de pagamento de custas iniciais70 e de custas de preparo71, e 
postergação de despesas72; iii) limites mais restritos para condenação em honorários de 
sucumbência73; iv) presunções favoráveis74; v) reexame obrigatório de sentenças contrárias (a 
regra de “remessa necessária” dos autos à 2ª instância)75; vi) procedimento de expedição de 
precatório (para o pagamento somente no ano/exercício financeiro seguinte, conforme art. 100 da 
CF/1988) de dívidas judiciais ou condenações em quantia certa76, exceto para pequeno valor (que 
segue simples requisição)77, etc.  

Essas prerrogativas objetivam reduzir o risco de perdas, permitir previsibilidade 
orçamentária e respeitar a fé pública da Fazenda Pública, na medida em que atua representando o 
interesse público. Diversas das prerrogativas são justificadas, tendo em vista as insuficientes 
condições materiais e humanas das procuradorias estatais em geral, que precisam atuar em juízo 
defendendo o erário em milhares de processos.  

Por outro lado, é interessante observar que o Estado sofre dificuldades para atender sua 
demanda de trabalho perante os tribunais porque é um dos maiores causadores de litígios no 
Brasil, especialmente na seara tributária. Há uma enorme massa de processos judiciais envolvendo 
discussões sobre a cobrança indevida ou abusiva de tributos, ao mesmo tempo em que há 
inúmeros processos de execução fiscal de débitos tributários não pagos pelos contribuintes. 

Importante é, em cada caso, identificar se uma nova lei processual cria um privilégio 
injustificado, ou se estabelece apenas uma prerrogativa à Fazenda Pública, fundamentada no 
interesse público e sem prejuízo aos direitos fundamentais dos contribuintes. Ainda que o Código 
Tributário Nacional (art. 7º, §2º) se refira à existência de “privilégios processuais” da Fazenda 
Pública, prefere-se a expressão “prerrogativas”, por melhor traduzir o sentido de que são fundadas. 
Caso haja criação legal ou administrativa de restrição abusiva aos direitos processuais do 
contribuinte, o Judiciário deverá atuar para restaurar a paridade de armas e o direito de defesa. 
 

 

 

                                                           
68 Vide art. 183 do CPC. 
69 Por exemplo, não há necessidade de o procurador da Fazenda juntar procuração nos autos, pois o vínculo é legal. 
70 Por exemplo, veja-se a isenção de custas para a propositura de ação de execução fiscal conforme interpretação dada 

pelo STJ ao art. 34 da Lei nº 6.830/1980 (STJ, 1ª Seção, REsp nº 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ em 26/04/2010).   
71 Art. 1.007, §1º, do CPC. 
72 Casos de postergação de despesa e até postergação de multa estão no art. 91 do CPC, e no art. 1.021, §5º do CPC. 
73 O mínimo pode chegar a 1%, ao contrário dos 10% para causas em geral (Art. 85, §3º do CPC (Lei nº 13.105/2015)). 
74 A certidão de dívida ativa elaborada pela própria credora Fazenda Pública goza de presunção de certeza e liquidez 

contra o devedor-contribuinte, ainda que possa ser afastada por prova em contrário (art. 3º da Lei nº 6.830/1980). 
75 Vide CPC: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo 

tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público; II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução 
fiscal.” Essa regra comporta diversas exceções, também previstas no CPC, o que não cabe aqui abordar. 

76 Ainda que com correção monetária pelo mesmo índice aplicável aos créditos do Fisco. É inconstitucional correção 
inferior em desfavor do contribuinte (STF, Pleno, RE nº 870.947 (repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux, j. em 
20/09/2017, DJ em 20/11/2017). 

77 A ser paga em 2 meses após a requisição de pequeno valor (RPV) feita pelo Juízo da causa (art. 535 do CPC). 
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iv) Restrições a decisões liminares contra a Fazenda Pública 

Outro aspecto problemático para a justiça fiscal na atuação do Judiciário em relação aos 
conflitos entre Fisco e contribuintes está na correta interpretação do sentido e alcance de leis que 
criam restrições ou limites às decisões liminares contra a Fazenda Pública (v.g. Lei nº 8.437/1992, 
Lei nº 9.494/1997, Lei nº 12.016/2009, art. 170-A do CTN). Observe-se que o atual Código de 
Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) nominou as decisões liminares em geral de “tutelas 
provisórias”, dividindo-as em “tutelas de urgência” e “tutelas de evidência” (arts. 294 a 311), 
diferenciando-as com requisitos próprios. São todas elas espécies do gênero decisão liminar. 

É muito comum que um contribuinte que deseja contestar judicialmente a cobrança de um 
novo tributo ou de um aumento tributário requeira em sua petição inicial uma decisão liminar para o 
fim de suspender a exigibilidade/cobrança que se mostre inválida (inconstitucional ou ilegal), e isso 
é inclusive garantido expressamente no art. 151 do CTN78. Pedidos liminares podem ser úteis para 
outros fins também, para atender situações urgentes ou evidentes. De qualquer forma, é preciso 
que os magistrados atentem para esses pedidos liminares dos contribuintes, concedendo-os 
sempre que se mostrem bem fundamentados. Não é válido ao juiz simplesmente não deferir sob a 
justificativa de que a cobrança do tributo representa o interesse público, ou obrigar sempre o 
contribuinte a garantir o juízo mediante o depósito do valor. 

Além do cuidado na análise de liminares, o Judiciário precisa de cautela ao avaliar pedidos 
do Fisco para suspensão de uma liminar ou segurança já concedida ao contribuinte suspendendo a 
cobrança de um tributo, por exemplo. O pedido incidental de suspensão de segurança é realizado 
pelo Fisco perante o presidente do tribunal ao qual caberá futuro recurso na causa, e quando 
concedido implica em um juízo político consequencialista em prol do Fisco que deve ser muito bem 
fundamentado, pois é concedido sob a justificativa do interesse público em buscar evitar grave 
lesão à economia pública (e vale até o trânsito em julgado da discussão de mérito sobre o tributo, 
no caso).79 

Ou seja, decisões liminares são ferramentas importantes de efetivação da justiça fiscal, 
porém, além de ser difícil ao contribuinte obter uma liminar; depois de concedida ela ainda pode ser 
suspensa por juízo político consequencialista, sobretudo em questões de massa, que possam se 
multiplicar por inúmeros contribuintes e afetar as contas públicas, como ocorre de fato com muitas 
discussões tributárias, o que ressalta o aspecto problemático da atuação do Judiciário nesta seara. 
 

v) Generalização do julgamento em teses de massa (concentração no STF e no STJ) 

As discussões judiciais tributárias geralmente envolvem a contestação de uma lei ou de um 
ato administrativo em face dos limites previstos em leis ou na Constituição, e, assim sendo, focam-
se em questões de Direito. Surgem poucas questões sobre fatos, que necessitariam produção de 
provas. Mesmo que sejam apenas questões de direito (por exemplo, um ato administrativo versus 
lei), isso não quer dizer que sejam discussões simples. Pelo contrário, há discussões complexas, 
que exigem argumentações construídas na base de recortes cirúrgicos de inúmeras leis e outros 

                                                           
78 “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...] IV - a concessão de medida liminar em mandado de 

segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;” 
79 Sobre suspensão de liminar ou segurança contra a Fazenda: arts. 4º da Lei nº 8.437/1992 e 15 da Lei nº 12.016/2009. 
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atos normativos, encadeados em difíceis, amplas, detalhadas e demoradas exposições, para que 
se possa demonstrar o direito do contribuinte, construído a partir de um emaranhado de normas. 

De qualquer forma, muitas discussões tributárias e suas afirmações de direitos e 
obrigações, tanto aos contribuintes quanto ao Fisco, e que são chamadas de “teses jurídicas 
tributárias”, contém elementos em comum, podendo ser relativamente padronizadas quanto a seus 
fundamentos (fáticos e jurídicos) e seus pedidos. São essas as denominadas “causas de massa”: 
questionamentos judiciais cujos fundamentos fáticos e jurídicos guardam certa generalidade para 
grande quantidade de contribuintes. Também são vulgarmente chamadas “teses de prateleira”, 
dando a ideia de que podem ser “vendidas” pelos advogados com certa padronização de petições, 
servindo assim a uma numerosa quantidade de clientes na advocacia. 

Aqui surge uma dualidade conflituosa, problemática para a justiça na tributação, e que deve 
ser enfrentada pelo Judiciário: a massificação padronizada versus a análise cuidadosa das teses e 
de suas particularidades. O Judiciário deve garantir que seja realizado um juízo sobre cada um dos 
argumentos apresentados pelos contribuintes, e que são distintos nas petições. Dois advogados 
podem estar defendendo a mesma causa, porém, suas petições e recursos podem ter argumentos 
e fundamentos distintos. E o Judiciário, então, precisa estar atento para perceber essas distinções.  

Na prática jurídica há um antigo dito popular entre os aplicadores do Direito, e que ainda é 
repetido, vez por outra, no ambiente dos fóruns ou nos escritórios de advocacia, para afirmar ser 
impossível prever o resultado de um julgamento: “cada cabeça tem uma sentença”. Mas, essa 
imprevisibilidade, ainda que natural, é muito prejudicial em questões jurídicas tributárias, 
principalmente porque essas discussões ditas “imprevisíveis” geralmente tratam de conflitos entre 
atos normativos (ex., lei contrariando a Constituição), ou seja, são desestabilizações do sentido, 
alcance, e validade do próprio direito positivo, e não somente um conflito entre as partes. 

Um dos objetivos do Direito é oferecer segurança jurídica, tanto pela certeza do direito 
quanto por sua estabilidade no tempo. E a segurança, a isonomia entre as pessoas, a livre 
concorrência econômica, a previsibilidade da ação estatal, e a confiança na orientação 
jurisprudencial, são todas elas condições fundamentais para o bem-estar e o desenvolvimento 
econômico e social de um País. Além do mais, um ambiente de incerteza e a ausência de diretrizes 
uniformes gera maior desgaste, maior atraso nos julgamentos, prejudicando a realização da justiça.  

Para combater isso e trazer maior eficiência ao trabalho do Judiciário, acelerar a tramitação 
dos casos e garantir a isonomia entre os jurisdicionados, houve ao longo dos anos uma crescente 
concentração de poder nos tribunais superiores (STF e STJ), mediante a criação de ferramentas de 
padronização dos julgamentos a partir da escolha de um precedente julgado nos tribunais e que 
serve de caso-modelo, ou caso líder (leading case). O Código de Processo Civil de 2015 avançou 
nesse sentido dando ao sistema jurídico brasileiro características mais aproximadas com o sistema 
do common law, ao orientar-se na força de precedentes (no Latim “stare decisis”)80, e assim 
mesclando-se com o rigorismo legal da tradição do civil law brasileiro. 

A aplicação da padronização por jurisprudência-modelo pode ocorrer em vários momentos:  

i) desde o início da ação (implicando em julgamento antecipado liminar conforme a 
jurisprudência-modelo, vide art. 332 do CPC);   

                                                           
80 Expressão latina significando respeitar o já decidido, respeitar a decisão estabelecida e não perturbar ou mexer nela. 
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ii) após sentença contrária à Fazenda Pública (pode impedir a remessa necessária dos 
autos para 2ª instância, caso a sentença esteja em conformidade com a jurisprudência-
modelo, vide art. 496, §4º, do CPC); 

iii) durante a tramitação dos recursos (que podem ser suspensos nacionalmente até decisão 
do caso-modelo pelos tribunais superiores, seja o modelo de um recurso representativo 
de controvérsia no STF (repercussão geral), ou no STJ (repetitivo), ou ação direta de 
constitucionalidade, ou suspensão em incidente de resolução de demandas repetitivas); 

iv) no momento do julgamento dos recursos (que podem ser julgados antecipadamente pelo 
relator em decisão monocrática, seguindo decisão-modelo ou súmula do STF ou do STJ, 
ou súmula do próprio tribunal de 2ª instância, vide art. 932 do CPC);  

v) e ainda, a padronização da jurisprudência superior pode (e aqui há polêmica) gerar 
efeitos até mesmo sobre casos tributários já decididos e transitados em julgado há 
muitos anos, relativizando a coisa julgada, quando se tratar da lei de um tributo cujo fato 
gerador ocorre de forma periódica, ou de outra forma repetida no tempo.81 

Apesar dos aspectos positivos, a padronização exige aplicação cuidadosa, sob pena de 
causar injustiça e insegurança, pois, ao considerar que todos os casos sobre certa matéria/tributo 
são iguais ignoram-se argumentos e fundamentos diferenciados que podem vir em certas petições.  

Assim, é importante observar as principais ferramentas de uniformização da jurisprudência 
utilizadas em matéria tributária, e que devem ser cuidadosamente aplicadas pelo Judiciário:  

i) as súmulas comuns do STF e do STJ (vinculantes do Judiciário conforme art. 927, IV, do 
CPC)82, assim como as súmulas dos tribunais de justiça (TJs) sobre direito local83; 

ii) as súmulas vinculantes do STF (vinculantes do Judiciário e também do Executivo, vide 
art. 103-A da CF)84;  

iii) as decisões em ações de controle concentrado de constitucionalidade das leis tributárias 
no STF, que geram efeitos erga omnes, substituindo, na prática, as ações individuais de 
inúmeros contribuintes sobre a mesma questão (art. 102, §2º da CF)85; 

                                                           
81 Essa polêmica possibilidade de relativização da coisa julgada por decisão-modelo concentrada ou difusa do STF está 

na verdade ainda por ser decidida pelo próprio Supremo, que o fará em dois casos paradigmáticos: i) RE nº 949.297/CE 
(repercussão geral), Rel. Min. Edson Fachin; ii) RE nº 955.227/BA (repercussão geral), Rel. Min. Roberto Barroso. 

82 A vinculação ocorre desde que o caso analisado seja o mesmo que originou a súmula comum, com a mesma 
fundamentação, por lógico: “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV - os enunciados das súmulas do 
Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;” 

83 O art. 332 do CPC inclusive autoriza que o juiz julgue improcedente de plano o pedido inicial, caso a petição contrarie 
jurisprudência constante de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. 

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

85 “Art. 102. [...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de 
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito 
vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas 
federal, estadual e municipal.” Observe-se também o mesmo efeito erga omnes e efeito vinculante em relação ao 
julgado em ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF), prevista no §1º do art. 102 da CF. 
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iv) os julgamentos-modelo (de recurso representativo de controvérsia) no regime de 
“repercussão geral” (RG), quando identificados recursos repetitivos no STF sobre uma 
mesma causa-tese, e que assim suspendem e orientam o julgamento dessas causas 
para todos os contribuintes (vide art. 1.030 do CPC); 

v) os julgamentos-modelo (de recurso representativo de controvérsia) no regime de 
julgamento de “recursos repetitivos” (RR) no STJ sobre uma mesma causa-tese, e que 
assim suspendem e orientam o julgamento dessas causas para todos os contribuintes 
(vide art. 1.030 do CPC); 

vi) os julgamentos-modelo de incidentes de resolução de demandas repetitivas ou IRDR, 
suscitados perante o tribunal respectivo, vide art. 928, I, e art. 976 e seguintes do CPC; 

vii) os julgamentos-modelo de incidentes de assunção de competência colegiada ou IAC 
(aqui o relator de um recurso cuja matéria de direito é relevante, de impacto social, e não 
haja repetição em diversos processos, faz o seguinte: não julga nem submete à turma, e 
sim remete ao colegiado especial ou plenário do tribunal de 2ª instância para que decida 
assumir esse julgamento e seja firmado precedente coletivo, vinculante dos tribunais). 

Se uma determinada decisão contrariar precedente vinculante caberá reclamação para 
preservar a autoridade do precedente (nas condições previstas no art. 988 e seguintes do CPC). 

 Todos esses instrumentos de uniformização da jurisprudência concentram poder no STF e 
no STJ para oferecer uma padronização nacional, com economia processual e isonomia nas 
decisões, agilizando os julgamentos e reduzindo o excesso de trabalho do Judiciário; e em alguns 
casos também concentram e harmonizam a jurisprudência dos tribunais de 2ª instância.  

Porém, se os juízes responsáveis por sua aplicação não verificarem peculiaridades fáticas 
ou jurídicas presentes em certos casos e que afastam o uso do precedente, haverá aplicação 
equivocada do precedente, causando injustiça. Para evitar isso, o CPC exige essa análise pelo juiz 
(art. 489, V)86, ou seja, que o juiz fundamente sua decisão apontando a sua razão de decidir ou 
motivo determinante (em Latim, a “ratio decidendi”). E ao identificar a ratio decidendi de um 
precedente vinculante, é importante diferenciá-la de manifestações não determinantes do 
julgamento, ditas como comentários paralelos, chamadas de “obiter dictum”, que não vinculam 
porque não fundamentam e nem são objeto da questão sob julgamento. 

De outro lado, o juiz que decida por não aplicar um precedente ao caso em julgamento deve 
justificar, fundamentando que o precedente é distinto nos fatos e na fundamentação; ou que o 
precedente foi superado por outro entendimento que se ajusta melhor à realidade social e ao 
sistema jurídico. Esses são os juízos ou técnicas de distinção (distinguishing) e de superação 
(overruling) do precedente, como exige também o CPC, no art. 489, VI87. 

 

                                                           
86 “Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 

acórdão, que: [..] V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;” 

87 “Art. 489. [...] §1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou 
acórdão, que: [...] 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.” 
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A exigência de que o Judiciário observe se existem peculiaridades no caso em julgamento 
que o diferenciem de um precedente é muito importante no sistema do CPC, a ponto inclusive de 
autorizar a propositura de ação rescisória de decisão que não tenha observado essas distinções.88 
Além disso, os magistrados nos tribunais, inclusive superiores, devem ter muito cuidado quando da 
tarefa de seleção dos recursos representativos da controvérsia (vide art. 1.036 do CPC), que 
servirão como modelos, para que sejam os mais fundamentados, e isso sem prejuízo da realização 
de audiências no STF ou no STJ com especialistas e interessados na matéria (vide art. 1.038). 

O cuidado também deve partir dos advogados ao elaborarem as peças iniciais e recursos, 
especialmente quando patrocinem ações diretas de inconstitucionalidade no STF ou um recurso 
que venha a ser escolhido como caso-modelo, porque nesses casos passam a representar o 
interesse de todos os contribuintes que ficarão sujeitos à decisão daquela ação. Uma peça mal 
redigida, com fundamentos frágeis ou equivocados, pode induzir o STF ou o STJ a julgar a causa-
modelo desfavoravelmente, o que não aconteceria se a peça fosse corretamente fundamentada.  

 

vi) Modulação de efeitos das decisões de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis 

 Outro aspecto problemático na atuação do Judiciário, e que por isso requer uma atenção 
especial e muito cuidado na aplicação por parte dos tribunais superiores (STF e STJ no caso), diz 
respeito à possibilidade de que modulem os efeitos de suas decisões no tempo, evitando a 
retroatividade da decisão (efeito ex tunc da nulidade), e assim dando-lhe efeitos prospectivos (para 
o futuro). Ou seja, essa modulação implica em postergar os efeitos de decisões que deram pela 
inconstitucionalidade de uma lei (no STF), ou mesmo pela ilegalidade de uma lei (no caso do STJ).  

Assim são mantidos os efeitos pretéritos já consolidados de uma lei inconstitucional ou 
ilegal, situação que só é modificada a partir da decisão modulada, ou de momento ainda posterior, 
a ser definido pelo tribunal superior. 

A possibilidade de modulação de efeitos está prevista na Lei das Ações Diretas (Lei nº 
9.869/199, art. 27)89, na Lei da ADPF (Lei nº 9.882/1999, art. 11)90, é admitida também no controle 
difuso de constitucionalidade (conforme jurisprudência do STF)91, e é prevista no Código de 
Processo Civil (art. 525, §13; art. 535, §6º; art. 927, §3º) para autorizar modulação também pelo 
STJ e outros tribunais superiores. Além disso, é importante ter em mente que o Judiciário também 
deverá estar atento à análise das consequências das decisões e estabelecer regime de transição 

                                                           
88 “Art. 966. [...] § 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada 

em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a 
existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.” 

89 “Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou 
de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, 
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de 
outro momento que venha a ser fixado.” 

90 “Art. 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de descumprimento de 
preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 
Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.” 

91 “MODULAÇÃO TEMPORAL DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. A orientação do 
Supremo Tribunal Federal admite, em situações extremas, o reconhecimento de efeitos meramente prospectivos à 
declaração incidental de inconstitucionalidade.” (STF, 2ª Turma, AI 478.721 AgR, Relator Min. Joaquim Barbosa, j. em 
21/11/2006, DJ 16/02/2007). 
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no caso de mudanças de entendimento, vide arts. 20 e 23 da Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (DL nº 4.357/1942 com a redação atual pela Lei nº 13.655/2018).92 

Como a modulação implica em uma ruptura da regra de nulidade da norma inconstitucional 
ou ilegal, caso seja banalizada, a modulação de efeitos pode causar gravíssimo efeito colateral, 
qual seja: a permissibilidade com a criação de leis inconstitucionais e ilegais, pois os governos se 
valerão da possibilidade de o Judiciário (STF ou STJ) aceitar que os efeitos dessas leis 
permaneçam no tempo, ao menos até a data de julgamento pelos tribunais superiores.  

Nesse caso, em matéria tributária, se daria uma problemática abertura para validar uma 
“inconstitucionalidade útil” para os governos, ou seja, a ideia de que se pode criar uma lei tributária 
sabendo que ela é inconstitucional (e cobrar o tributo inválido), porque enquanto não decidida sua 
inconstitucionalidade pelo STF, a lei tributária vigorará (o tributo será arrecadado) e poderá ter 
efeitos consolidados no tempo, caso se faça essa modulação de efeitos. No caso de lei instituidora 
de um tributo isso poderia dispensar o Fisco de restituir o valor indevidamente já cobrado. 

Por isso a modulação de efeitos deve assim ser excepcional, só aceitável em situações nas 
quais a declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei, com efeito ex tunc (que 
retroage desde a criação da lei) implique grave prejuízo à segurança jurídica e ao interesse social, 
como inclusive prevê a legislação aplicável (já citada acima). Em direito tributário, em se tratando 
de avaliar a aplicabilidade da modulação (efeitos prospectivos) da declaração de 
inconstitucionalidade de lei tributária, essa análise precisa ser cercada de especiais cuidados: não 
basta ao Judiciário (STF) justificar que a modulação é necessária para evitar um vultoso prejuízo às 
finanças públicas. Se um tributo (lei) é inconstitucional, é inerente o direito de os contribuintes não 
pagarem tal tributo e recuperarem valores já pagos.93  

 É importante perceber também que a modulação de efeitos pode ser importante para 
garantir o direito à segurança jurídica dos contribuintes, principalmente, por exemplo, quando uma 
lei que tenha reduzido a carga tributária é posteriormente declarada inconstitucional pelo STF. A 
aplicação de efeitos ex tunc (retroativos) para a decisão de nulidade da lei implicaria no aumento 
da carga tributária dos contribuintes que confiaram na lei benéfica agora invalidada. Então, a 
modulação com atribuição de efeito apenas após a decisão do STF e mesmo a partir de certo 
prazo (para vigência da nova carga) preservará a segurança dos contribuintes. 

 
vii) Insegurança causada por modificações da jurisprudência  

Outro aspecto problemático a ser enfrentado pelo Poder Judiciário e compreendido pelos 
demais aplicadores do direito tributário (advogados, etc.) está na insegurança jurídica gerada pela 
demora no julgamento das causas tributárias, e a eventual modificação da jurisprudência 
estabelecida anteriormente. Isso pode ocorrer especialmente em causas tributárias, via de regra 
complexas, e que demandam anos de amadurecimento nos diferentes órgãos do Judiciário.  

O atual Código de Processo Civil busca minimizar essa insegurança, exigindo dos juízes 
que fundamentem atentamente eventual modificação da jurisprudência, e, no caso dos tribunais 
                                                           
92 Tais dispositivos da LINDB são questionados quanto sua constitucionalidade na ADI nº 6.146, em trâmite no STF. 
93 O tema da modulação em direito tributário merece aprofundamento, especificamente para o estudo de sua aplicação 

em face do princípio constitucional da segurança jurídica, o que não cabe aqui. Para esse estudo, recomenda-se: 
ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 559-594.  
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superiores, que avaliem se é o caso ou não de aplicar a técnica da modulação, ou superação do 
precedente só dali em diante (prospective overruling), conforme art. 927, §§ 3º e 4º do CPC94. 

Apesar dos esforços de aceleração do trâmite de processos e da uniformização da 
jurisprudência, é preciso enfrentar e saber identificar eventual caso de mudança jurisprudencial, 
situação na qual deverá ser preservada a segurança jurídica dos contribuintes, direito fundamental.  

A mudança jurisprudencial, apesar de ser possível (desde que justificada pelo Judiciário) e 
até mesmo desejável quando represente uma evolução de entendimento que gere mais justiça, 
“provoca um déficit de confiabilidade e de calculabilidade no ordenamento jurídico” (Humberto 
Ávila)95. Não é um mal em si, mas, o problema são seus efeitos sobre os atos passados, sobre a 
confiança dos contribuintes no que já estava estabelecido, e que servia de orientação inclusive 
para o cálculo de seus negócios (ex.: um tributo que era considerado inválido, e que passa a ser 
entendido como válido, gerando efeito de aumento de carga tributária, imprevisto). 

Por final, é importante saber identificar uma mudança jurisprudencial, diferenciando-a de um 
simples amadurecimento do entendimento jurisprudencial em um mesmo tribunal, caso que pode 
ocorrer quando as decisões nas quais se confia ainda não transitaram em julgado. Só há mudança 
quando existe, primeiro, uma consolidação da jurisprudência em um sentido. Se não há trânsito em 
julgado, não há um entendimento consolidado, firme.  

Portanto, é preciso conhecer a fundo as discussões-teses e a jurisprudência dos tribunais, 
acompanhar a evolução dessas discussões, e conhecer os precedentes vinculantes (originados do 
STF e do STJ), conferindo sua estabilidade (trânsito em julgado). Também é essencial conferir se a 
tese decidida pelo STJ, por exemplo, era mesmo competência desse tribunal (questão legal) ou se 
é na verdade uma questão constitucional, a ser decidida pelo STF. 

E fica registrado aqui um alerta para quem pretende exercer a advocacia: não existe “causa 
ganha” ou “vitória certa” em um processo judicial, ao contrário do que alguns profissionais 
procuram propagandear para conquistar clientes. Cada causa é uma causa, e que depende não só 
do seu mérito, mas também do sucesso no trâmite processual, no atendimento aos requisitos do 
processo, inclusive o cumprimento de prazos. Além disso, é preciso saber avaliar a chance de uma 
tese e seus riscos, e só tem sucesso quem conhece com precisão a evolução da jurisprudência. 

Ainda é de registrar que um trabalho de acompanhamento permanente da jurisprudência ao 
longo do tempo é importante para prever a possibilidade ou riscos de uma decisão já transitada em 
julgado, dentro do prazo de 2 anos ou mesmo fora desse prazo, ser atacada por uma ação 
rescisória. Isso porque o Código de Processo Civil autoriza a propositura de ação rescisória caso a 
decisão rescindenda seja contrária à norma jurídica ou ao decidido em decisão vinculante do STF 
ou do STJ posteriormente proferida sobre a mesma tese (e, neste caso, o prazo para rescisória 

                                                           
94 “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...]  

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou 
daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social 
e no da segurança jurídica. 
§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos 
repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da 
segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.” 

95 Op. Cit., p. 479.  



      CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Professor Rodrigo Caramori Petry

Personal website: www.rodrigopetry.com.br

E-mail: rcp@rodrigopetry.com.br

              
 

 

29 

será contado da decisão vinculante). A respeito, consultem-se o art. 966, V96; o art. 525, §§ 12 e 
15; e o art. 535, §§5º e 8º, do CPC.  

A problemática inerente à possibilidade de rescisão de decisões já transitadas em jugado é 
complexa, e sua análise aprofundada é adequada em texto especialmente dedicado ao princípio da 
segurança jurídica e ao processo tributário, portanto, fiquemos aqui com essas breves noções. 
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