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1.

Tema, contexto, objetivos e delimitação de escopo

1.1.

Tema

O trabalho a ser desenvolvido tem por escopo o estudo sobre a viabilidade e efetividade do
uso de ações coletivas em matéria tributária como instrumento processual apto a ampliar o
acesso à jurisdição e contribuir com a duração razoável do processo, corroborando também a
redução de demandas judiciais e, concomitantemente, maior segurança jurídica e acesso à
justiça.

1.2.

Contexto

É cediça a sobrecarga do Poder Judiciário, inapto a responder satisfatoriamente as lides
judiciais em tempo razoável, tampouco garantir a homogeneidade de suas decisões, ao menos
até que a matéria seja submetida ao crivo das Cortes Superiores e afetada para julgamento
repetitivo ou sob repercussão geral, procedimento esse deveras moroso.

A instabilidade das decisões judiciais implica não só insegurança jurídica, como também a
quebra da isonomia, na medida em que contribuintes, a priori, sujeitos à mesma regra matriz
de incidência tributária, obtêm provimentos judiciais em sentidos diferentes, para fins de
continuar submetidos à norma de incidência ou dela desonerados.

Por outro lado, a excessiva litigiosidade tributária repercute sério embargo à arrecadação,
impactando no orçamento público e, em decorrência, na execução de ações de governo,
imprescindíveis ao alcance dos objetivos fundamentais do País.

Estima-se que 156 temas tributários com Repercussão Geral reconhecida perante o Supremo
Tribunal Federal têm o potencial impacto financeiro de, no mínimo, R$ 1 bilhão no ano
corrente, nos termos do Item 3.1 do Anexo V da Lei nº 13.707/18 (Anexo de Riscos Fiscais
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019).

Nesse cenário, o manejo de ações coletivas em matéria tributária revela-se como importante
instrumento para resolução de conflitos, seja por contribuir à redução de demandas sobre o
mesmo tema, garantindo-se maior celeridade ao deslinde das controvérsias, seja por imprimir
2

maior justiça ao sistema jurídico tributário, mediante perfazimento dos princípios de acesso à
justiça, isonomia e segurança jurídica.

A praticidade de uso de ações coletivas em matéria tributária, contudo, torna-se questionável
face à ausência de um regramento legal próprio às questões tributárias, somada à resistência
do Poder Público em aceitar essa modalidade de litigância como meio de resolução de
conflitos, materializada em atos tendentes a restringir a eficácia das ações coletivas sobre
temas tributários.

O presente trabalho, portanto, tem por objetivo perquirir a viabilidade do uso de ações
coletivas em matéria tributária como instrumento adicional à resolução de conflitos, assim
como mapear os principais óbices decorrentes, propondo-se a elaboração de um projeto de lei
que trate especificamente da tutela jurisdicional coletiva em matéria tributária.

1.3.

Objetivos e delimitação do escopo

À luz do contexto mencionado, o presente trabalho tem como objetivo a identificação das
principais vantagens e obstáculos ao uso de ações coletivas em matéria tributária, de modo a
demonstrar que o aprimoramento desse instrumento processual pode representar solução
efetiva e eficaz para a redução de demandas judiciais, assim como otimizar a tutela do direito
dos contribuintes, trazendo maior justiça para a tributação.

Desde já ressalta-se que, com o aprofundamento dos estudos sobre o tema, outros contextos
podem surgir, hipótese em que será avaliada a relevância dos novos contextos para fins de
incorporação no trabalho a ser desenvolvido.

2. Justificativa da relevância prática e do potencial inovador

A discussão sobre formas de solução de litígios tributários é tema em voga, como se nota pela
instituição do Pedido de Revisão de Dívida Ativa, ampliação das hipóteses de realização de
Negócio Jurídico Processual e, recentemente, as discussões sobre a instituição de Arbitragem
em matéria tributária.

Especificamente sobre ações coletivas em matéria tributária, é possível verificar a tentativa
dos contribuintes em se utilizar desse instrumento processual para discutir a incidência
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tributária e cujo pleno exercício é obstado pelo Poder Judiciário, que hodiernamente impõe
restrições à fruição de seus efeitos, tais como (i) questionamentos sobre a legitimidade do
autor coletivo; (ii) limitação subjetiva da coisa julgada; (iii) limitação geográfica da coisa
julgada; (iv) execução da sentença coletiva e prazo prescricional para tanto.

A despeito da ausência de legislação específica que discipline as peculiaridades da ação
coletiva em matéria tributária, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não corrobora a
elucidação desses pontos controvertidos. Pelo contrário, é possível identificar entendimentos
em sentidos diametralmente opostos, exemplificativamente cite-se o Superior Tribunal de
Justiça 1 favorável à extensão da coisa julgada coletiva além dos lindes geográficos de
competência do órgão julgador, ao passo que o Supremo Tribunal Federal2 defende a vedação
dessa extensão.

Dessa forma, a relevância prática do trabalho a ser desenvolvido reside no mapeamento dos
principais óbices ao pleno exercício da ação coletiva e a possibilidade de contorna-los à luz
do ordenamento jurídico vigente, assim como demonstrar se tratar de instrumento processual
válido às discussões tributárias, apto a propiciar tutela jurisdicional eficaz em matéria
tributária, materializada na garantia de acesso à justiça a todos os contribuintes sob a égide de
uma mesma relação jurídico-tributária, assim como na redução de ações individuais,
contribuindo para a celeridade do processo.

Destaque-se que poucos são os estudos sobre o uso de ações coletivas no âmbito tributário,
ao que denota ter a abordagem que se pretende no trabalho a ser desenvolvido relevante
potencial inovador.

3. Familiaridade com objeto da pesquisa

A autora possui interesse em temas relacionados ao processo judicial tributário, em razão da
experiência profissional e atuação diária perante o Poder Judiciário, com ênfase em discussões
tributárias cujo objeto são aspectos da norma tributária, em vistas a afastar a sua incidência.
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4. Modelo de pesquisa

Com base nas modalidades de pesquisa jurídica profissional propostas por Mário Engler Pinto
Júnior3, o trabalho que será desenvolvido com base no presente anteprojeto está contido no
modelo denominado trabalho exploratório de práticas jurídicas, tendo em vista que tem como
objetivo a pesquisa sobre a viabilidade e eficácia de uso de ações coletivas em matéria
tributária como mecanismo processual à solução de demandas tributárias.

O trabalho a ser desenvolvido cumprirá as quatro etapas básicas da modalidade trabalho
exploratório de práticas jurídicas:

(i) apreensão da realidade e a contextualização fática: estudo sobre o panorama atual das
discussões tributárias pendentes de resolução definitiva pelas Cortes Superiores com vistas a
demonstrar a situação caótica da judicialização de temas tributários, assim como estudo das
ações coletivas e a sua positivação no ordenamento jurídico brasileiro vigente;

(ii) reflexão sobre as práticas constadas: reflexão acerca do arcabouço normativo
constitucional processual e tributário, para fins de perquirir a legitimidade do uso de ações
coletivas para discutir a relação jurídico tributária e os resultados empíricos já constatados, a
partir da análise de ações coletivas já ajuizadas para tal finalidade4;

(iii) análise e avaliação crítica da prática descrita e qualificada juridicamente: análise e
avaliação crítica acerca das vantagens e óbices ao uso de ações coletivas em matéria tributária,
com a indicação dos pontos fortes e fracos;

(iv) fase propositiva: sugestão de alteração legislativa com vistas à introdução de dispositivos
específicos para a tutela jurisdicional coletiva em matéria tributária.

3

PINTO JÚNIOR, Mario Engler. Pesquisa Jurídica no Mestrado Profissional. Texto em elaboração (working
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Exemplificativamente, cite-se a Ação Coletiva nº 0067400-26.2015.4.01.3400, ajuizada pela Associação
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (“ABINEE”) para discutir o direito de o contribuinte fruir, até o fim
de 2018, dos benefícios fiscais relacionados à desoneração da Contribuição ao PIS e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (“PIS/COFINS”) sobre a receita bruta decorrente da venda de determinados
bens eletrônicos, estipulados pelos artigos 28 a 30, da Lei nº 11.196/2005 (“Programa de Inclusão Digital”),
afastando-se as disposições legislativas que, ao arrepio do artigo 178, do Código Tributário Nacional, revogaram
estes benefícios, mesmo em se tratando de efetiva desoneração condicionada.
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5. Quesitos

Diante do contexto, do objetivo, da delimitação do escopo e da justificativa de relevância
prática declinados, o trabalho a ser desenvolvido pretende responder aos seguintes
questionamentos:

(a) Qual é o panorama fático que motiva as discussões quanto à instituição de formas
alternativas à resolução de conflitos tributários? Qual é o objetivo perseguido com essa
medida?

(b) Quais são os fundamentos jurídicos que permitem a tutela coletiva de relações jurídicotributárias? Quais os mecanismos legais que podem ser usados para tanto? Quais os limites
materiais e subjetivos da lide?

(c) Quais são os efeitos positivos e negativos da tutela coletiva em matéria tributária? Quais
os principais óbices e vantagens?

(d) Como resolver os problemas decorrentes da ausência de previsão legislativa específica
sobre a tutela coletiva em matéria tributária?

Destaque-se que os questionamentos formulados acima decorrem de pesquisas realizadas até
a elaboração do presente anteprojeto. Dessa forma, é possível o surgimento de
questionamentos adicionais com o aprofundamento das pesquisas, os quais também serão
respondidos no trabalho a ser desenvolvido.

6. Fontes de pesquisa e forma de acesso

Para elaboração do trabalho objeto do presente anteprojeto, serão utilizadas as seguintes
fontes de pesquisa:

(i) Bibliográfica: análise de literatura especializada e obras de referência nacionais e
internacionais relacionadas às ações coletivas. A pesquisa bibliográfica englobará também
artigos científicos e eventuais monografias sobre o tema.
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(ii) Legislativa: estudo da legislação nacional que tenha por objeto as ações coletivas.

(iii) Jurisprudencial judicial e administrativa, bem como atos normativos expedidos pelas
Unidades da Federação, que tenham analisado outras hipóteses similares, relativamente à
discussão judicial da relação jurídico-tributária pela via coletiva.
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