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RESUMO: Este trabalho de pesquisa tem como objetivo central a análise da 
possibilidade da adoção do procedimento arbitral em conflitos que envolvam a 
matéria tributária. Para isto, analisa o atual cenário enfrentado pelo Poder 
Judiciário no tocante aos números de demandas pendentes de solução e 
também os números de entradas apresentados pelos Tribunais em contraponto 
com as vantagens que podem ser adquiridas se os mesmos conflitos fossem 
conduzidos pelos Tribunais Arbitrais, analisando os fatores celeridade e 
quantidade de êxito na solução das controvérsias em matéria tributária 
Tema que vem sendo recorrente no meio dos estudiosos no ramo da arbitragem, 
é a possibilidade de utilização do procedimento arbitral em conflitos que 
envolvam a administração pública. O Legislativo veio evitando enfrentar o tema, 
mas não se absteve de editar atos normativos com força de lei abrindo exceções 
e instituindo a via arbitral como solução de controvérsias específicas em que 
permitem a participação da administração pública como parte em procedimentos 
arbitrais. (SCHIMIDT, 2018, p. 24). Neste viés, se enquadra a também polêmica 
acerca da arbitragem tributária, que visa propor a possibilidade da utilização do 
procedimento arbitral para a solução de controvérsias que envolvam o Fisco e o 
contribuinte, buscando por uma maior rapidez e eficácia na resolução dos litígios 
acerca de créditos tributários. Até o presente momento, não há qualquer previsão 
legal sobre o tema, mas este vem sendo recorrentemente discutido pelos 
estudiosos, que buscam desenvolver a viabilidade do procedimento. O tema é 
de extrema relevância, uma vez que busca demonstrar a possibilidade de se 
utilizar de um meio alternativo ao Poder Judiciário. Diante disto, a presente 
pesquisa se propõe a questionar as razões pela qual, apesar de ser um 
procedimento comprovadamente mais célere e especializado, a arbitragem 
tributária ainda não é aceita e nem positivada no Brasil. O trabalho pretende 
investigar se de fato a arbitragem no âmbito tributário é mais célere e quais 
vantagens pode trazer para o Estado e para o contribuinte. Além do objetivo 
geral, há também os específicos que se voltarão à análise estatística de como 
vêm se desenvolvendo os processos judiciais tributários e o tempo que levam 
para serem julgados. Estudar sistemas jurídicos estrangeiros que adotam a 
arbitragem tributária e indicativos de nível de sucesso com o procedimento, com 
o fim de descobrir se de fato as consequências da sua utilização. O estudo se 
justifica tendo em vista a notória quantidade de demandas tributárias pendentes 
de solução no Judiciário, gerando como consequência a desvalorização 
monetária e a não entrada de recursos nos cofres públicos. Desse modo, se faz 
necessário o estudo de uma forma alternativa e eficaz que garanta uma solução 
mais célere, a fim de alcançar benefícios aos entes públicos e, por consequência 
, gerando um impacto econômico, uma vez que terão suas demandas resolvidas 
por profissionais altamente especializados e garanta a entrada de receitas ao 
erário, sem comprometer a higidez do processo tributário. 
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