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Alexandre Coutinho da Silveira”

Legalidade Tributaria e Seguranca Juridica

|-As Chaves da Seguranca Juridica e sua Funcdo

01. O direito busca dar certezas a umaluta pelo poder que ocorre diaria-mente na sociedade.Isso ocorreatravés de algumas chavesde Seguranca, sendouma delas a legalidade — em direitotributario, vige algo ainda mais rigoroso:aestrita legalidade, através da qual duas condutas,a deinstituir e a de aumentartributos, estéo sob o mais rigoroso controle do Parlamento.

Existem outras chaves de Seguran¢a, como

0

atojuridico perfeito, a coisajulgada, a irretroatividadedasleis e 0 direito adquirido,a regra da anterioridade, 0
controle de constitucionalidade,a imposic¢ao de transparéncia e publicidade para
0s atos publicos e as regras referentes 4 prestacdo de contas. Tudoisso, e muito
mais, compée aquilo que se pode chamardo arsenal de chavesde seguranga
do direito para controlar o poder. Trata-se de um conjunto de normas visando
a implementacao do principio republicanoem nossasociedade,este prenhe de
Contetido, previsto em nossa Constituigdo. A seguranga juridica naoé, em Si,
mafinalidade do direito. E um instrumento em prol do bem comum.

02. Apoiamo-nos, logo de entrada, na li¢do de José Rodrigo Rodriguez,
Wandoafirma que o problema da segurangajuridica “esta relacionado a legiti-
midade do direito diante da sociedade, ou seja, 0 conceito articula razGes para
We a Sociedade considere comosatisfatorio ou insatisfatorio oO funcionamento
das instituicdes formais, podendoter efeitos sobre sua efetividade™.

. . irei dadeira_Ejustamente porque conectado alegitimidadesocial do direto,€ eehides
*objerao de Avila de que “é a CF/88 queira definir os sentidosa ser

‘
ae ~ Advogados;

ndvogado; Sécio de Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaries,Pinevcd, .TOfessor da Faculdade de Direito da USP: Doutor e Livre-Docente pe _m fe Seaft ~ Advogados:

piogado; Sécio de Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaraes, aUSP.“Pecialista &m Direito Tributério; Mestre e Doutorando em Direito pe “saciona

*ODRIGt EZ, José Rodrigo. Por um novo conceito de seguranga juridica:“Stlatén a :“814s legislativas, Analisi e Diritto, 2012, p. 130.
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2 Acresceria que nao € apenas a Constituigao, mas 9dentre os tantos possiveis :
P o guardido da Constituiggoconjunto de seusintérpretes, sendo 0 ultimo deles,

brasileira, 0 Supremo Tribunal Federal.

Masa ideia de seguranga juridica — elemento estruturante, pilar de susten-

taco do Estado de Direito* — nao pode passar sem referir a no¢gao de previsibili-

dadee, especialmente, certeza*. Nada obstante seus ambitos deaplicagao sejam

variados —e até mesmo,por que naodizer, impossiveis de identificagao acabada

—, nao se pode fugir 4 conclusdo de que a seguranga juridica esta relacionada

4 caracteristica necessaria do ordenamentojuridico de estabelecer a todos(os

que esto sob sua égide e todos os que Ihe dao interpreta¢ao € aplicagao, além

de criagao) que o direito nao lhes colocara armadilhas ou surpresas; que as

consequénciasjuridicas dos atos devem ser compreensiveis € previsiveis; que o

sistema atuara de maneira racional frente as regras postas.

Na diccao de José Afonso da Silva, “uma importante condi¢ao da segu-

ranca juridica esta na relativa certeza que os individuos tém de que asrelacdes

realizadas sob o império de uma norma devem perdurarainda quandotal norma

devaser substituida’”®.

Ou, como expde Odete Medauar, a seguran¢a juridica, em sua esséncia,

diz respeito a estabilidade, de maneira que, “‘podendo saber quais sao as normas

juridicas vigentes, tem fundadas expectativas de que elas se cumpram”’. Estabi-
lidade da ordem juridica e previsibilidade da aco estatal®.

Enta&o, correto Heleno Taveira Torres ao estabelecer que “no Estado Demo-

cratico de Direito os nucleos funcionais da seguranga juridica operam mediante

as fung6esde certeza, confiabilidade e estabilidade sistémicas””’, e ainda quando

afirma: “pela seguranca juridica, instaura-se verdadeiro controle da efetividade

do ordenamento,baseado naconfianga, na certezae na inteligibilidade dodireito,

no continuo da normalidade”*.

 

2 AVILA, Humberto. Segurangajuridica: entre permanéncia, mudangae realizac4ono direito tributario.2.
ed. Sao Paulo: Malheiros, 2012. p. 191.

3 SILVA,Almiro do Couto e. Principios da legalidade da Administrag’o Publica e da segurangajuridica
no Estado de Direito contemporaneo. Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul,
v. 27, n. 57, sup]. Cadernos de Direito Publico, Porto Alegre, 2003, p. 13 e 31.

4 TORRES,Ricardo Lobo. A segurangajuridica e as limitagdes constitucionais ao poderdetributar. Revista
Eletronica de Direito do Estado,n. 04, Salvador, 2005, p. 03. Diz ainda 0 autor que seguranga juridica
“6 paz”.

SILVA,José Afonso da. Curso de direito constitucionalpositivo. 33. ed. Si0 Paulo: Malheiros. p. 433.

6 MEDAUAR,Odete. Seguranga Juridica e confianga legitima. Cadernos da Escola de Direito e Relacées
Internacionais da Unibrasil, jan./jul. 2008. Disponivel em: <http://revistas.unibrasil.com.br/cadernosdi-
reito/index.php/direito/article/viewFile/700/656>. Acesso em: 13 mar. 2016. p. 228.

7 TORRES, Heleno Taveira. Direito constitucionaltributario e segurancajuridica: metédica da segurangé
Juridica do sistema constitucionaltributario. Sao Paulo: RT, 2011. p. 22.

8 Idem, p. 29.
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Ainda que se possa afirmar eventualmente um tradeoff entre a ideia d
geguranga juridica e uma no¢io mais geral de Justiga® — coma objecdo ébvia 4c
que tal afirmagao dependera da sensa¢ao particular de justiga do observador!9 _
nessas situagdes a sua observanciasejustifica na prote >

fandamentais'
03. Dizé-lo, € claro, levanta umasérie de questdes sobre quais s&io e comoestio formatadosestes direitos e garantias. Nao é rara, ainda hoje, a colocagaode que 0 principio da segurangajuridica se apresenta comodefensor do parti-
_

9 Almiro do Couto e Silva, op.cit., p. 13-14: “Se é antiga a observagao de que justica e segurancajuridica
frequentemente se completam, de maneira que pela justia chega-se a seguranca juridica e vice-versa, é
certo que também frequentemente colocam-se em oposic&o. Lembre-se, a Propésito, 0 exemplo famoso
da prescri¢ao, que ilustra 0 sacrificio da justiga em favor da Seguranga juridica, ou da interrupgdo da
prescrigdo, com 0 triunfo da justig¢a sobre a seguranga juridica. (...) No fundo, porém, 0 conflito entre
justica e seguran¢a juridica s6 existe quando tomamosa justi¢a como valor absoluto, de tal mancira que
0justo nunca podetransformar-se em injusto e nem injusto jamaisperder essa natureza. A contingéncia
humana, os condicionamentossociais, culturais, econdmicos,politicos, 0 tempo e 0 espago, tudo isso
impde adequagdes, temperamentos e adaptagées, na imperfeita aplicacao daquelaideia abstrata a realidade
em que vivemos, sob penade, se assim ndose proceder,correr-se 0 risco de agir injustamente ao cuidar

de fazer justi¢a. Nisso ndo ha nadade paradoxal. A tolerada permanénciadoinjusto ou doilegal pode
dar causa a situagdes que, porarraigadas e consolidadas,seria iniquo desconstituir, s6 pela lembranga ou
pela invocacaoda injusti¢a ou da ilegalidade originaéria. Do mesmo modo comoa nossa face se modifica

e se transforma com o passar dos anos, 0 tempo e a experiéncia histérica também alteram, no quadro da
condig4o humana, a face da justiga. Na verdade, quando se diz que em determinadascircunstancias a
seguranga juridica deve preponderar sobre a justi¢a, o que se esta afirmando,a rigor, é que o principio
da seguranca juridica passou a exprimir, naquele caso, diante das peculiaridades da situag4o concreta, a
justiga material. Seguranca juridica nao é, ai, algo que se contraponha a justiga; ¢ ela a propria justi¢a.

Parece-me, pois, que as antinomiase os conflitos entre justiga e seguranga juridica, fora do mundopla-

ténico dasideias puras, alheias e indiferentes ao tempoe 4 historia, sdo falsas antinomiase conflitos”.

¢40 de direitos e garantias

10 Interessante notar a perspectiva de “segurangajuridica”a partir da economia, com todas as semelhangas
e dessemelhangas que se colocam em relacdoa andlise juridica. Nesse sentido: “o principio da seguranga
juridica buscafacilitar a coordenacAo das interagdes humanas,inclusive econdmicas, reduzindo a incerteza

que as cerca, Elese inspira na confianga que deveter 0 individuo de queosseus atos, quandoalicergados
na norma vigente, produzirao os efeitos juridicos nela previstos. A seguranga juridica se traduz, portanto,

como uma normajuridica queseja estavel,certa, previsivel e calculavel, tanto nas relagdes juridicas entre

Particulares quanto, principalmente, naquelas que envolvam o Estado. Esse preceito geral deve aplicar-se

nao apenas ao ordenamentojuridico positivo, mas também

A

suainterpretacao € aplicagao pelo Judiciario.

Na economia, a segurangajuridica leva a “regras do jogo”claras ¢ estveis. Isso reduz custosde transac4o,

ex ante, simplificando a contratago — pois permite que os contratos sejam mais incompletos, sem que

Para isso precisem ser mais arriscados;e, ex post, desencorajandoaspartes de levarem seus conflitos ao

Judiciario, Além disso, estimula os agentes privados a investir mais e em ativos de mais longo prazo,

iliquidos e especializados, que s4o os mais produtivos; e, por fim, fomenta a especializacao, 0 investi-

mento em P&D e a difusdo de tecnologia. Dessa forma, por meio do incremento do investimento e da

Produtividade, a segurancajuridica promoveo crescimento econémico” (PINHEIRO, Armando cone

aieJuridica, crescimento e exportagdes. Texto para discussdo do IPEA n.1.125. Brasilia, 2005.

- 19-20).

Vale lembrar a contundente ressalva de Luis Roberto Barroso:

congeanatismo interpretativo, antes ideologicoue cient

co e da hegemoni: nsamento unico. Nessa Vv: , i

pire @ Seguranga juridica ene respeito aosdireitos adquiridos, os direitos de igualdade e 0devido

Processo legal — saotratados comoestorvosreacionrios” (BARROS
O, LuisRoberto. A segurant! vidi

Gi <1da velocidade e do pragmatismo.Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado .

Olania, dez, 2001, p. 57).

“outra caracteristica desses tempos tem

que se nutre da paranoia do horror

principios constitucionais voltados
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cular e contra o Estado". Partindo de concep¢ao alinhada ao ideario liberal, ta]

colocacao tende a oporparticular e Estado em situagdes antagonicas dentro de
uma mesmarelacao, frequentemente levando a conclusao de que o mercado ¢
0 locus do particular, e o Estado nao se deve intrometer, a nao ser de maneira
minimae pontual.

Embora a fungao de bloqueio da seguranga juridica possa apontarnesse
sentido, ndo acreditamos que o mencionado antagonismo seja verdadeiro e nem
que a oposicaoparticular vs. Estado seja a unica dimensaoa ser analisada. Exis-
tem mais coisas entre 0 céu e a terra do que possa imaginar nossaVAfilosofia,
Ja dizia o bardo inglés.

Nao se podesustentar a validade da dicotomia entre presta¢Ges positivas
€ negativas do Estado, justamente porque o ambiente social nao prescinde do
Estado!’ — nao ha dois “lados”'* e mesmo osdireitos mais basicosdo particular
sao garantidos (e ao menos em parte custeados) pelo Estado. NAo se podesus-
tentar a tributa¢4o como expropriacao(ainda que legitimada pela Constituicao)
da propriedade, porque nao existe, no Estado contempordneo,atividade privada
(nem rendapré-tributaria) sem a participac4o do Estado". Se assim é, no sao
partes antag6nicas.O direito nado é um produto dos céus, ou quetenhasurgido da
prateleira de sabios medievais. E um produto cultural, surgido noseio da socieda-
de. Assim,se existem gruposprivilegiadospela atuacao do Estado na economia,
isso decorre da a¢ao politica determinada pela sociedade nesse sentido — ou no
sentido oposto, como queira. O fato é que a maoinvisivel de Adam Smith nao é
invisivel — ela age através de teias bem tecidas e demonstraveisatravés de uma
 

12 Avila coloca que a segurangajuridica tem mao tnica em favor do contribuinte (p. 264-265). Deve-se
considerar, contudo, que nesse trecho pareceestarse referindoto somente a seguranc¢ajuridica tributaria
e especialmentelimitado a relagao exacional. Em outra passagem,afirma que a segurangajuridica que
protege “o exercicio da a¢ao e do planejamentoestatal” atua em beneficio do particular “que pode, de um
lado, controlar a atividadeestatale, de outro, planejaras suas atividades” (p. 271). Nessa perspectiva, pode
ser justificada a afirmagao de que a seguranca juridica age em favordo particular; masfica fragilizada a
ideia de que atua contra (em oposi¢ao/rivalidade) ao Estado (AVILA, Humberto. Op.cit.).

13 Interessante a posig¢ao de Amilcar de Aratijo Falcao: “Igualmente, a normatributaria tem carter debi-
lateralidade, criando, ao mesmo tempo,direitos e deveres, quer para o Estado, como para o contribuinte
(...) E preciso,alias, nao incidir no erro oposto, em que caem aqueles que asseveram existir uma perfeita
correlagao entre a obriga¢aotributaria do contribuinte e a obrigacao de prestar servicos ptiblicos do Esta-
do, tal qual faz Ingrosso, ao tentar encontrar noato revolucionario a san¢ao contra o inadimplemento do
Estado.A prestaco ouinstituigao dos servigos publicos, como demonstra Tesoro, é um devepolitico, nado
juridico, e o ato revolucionario é um fendmeno extrajuridico. Para o dever do contribuinte, nesseparticular,
ndo existe contrapartida ou contraprestagao equivalente, ou correspondente (...) Em conclusio, €

a

lei
tributaria lei material, que confere direitos e obrigagdes (bilateralidade) e que corresponde a imperativos
da propria existéncia do Estado (necessidade e imprescindibilidade)” (FALCAO,Amilear. Introdugdo ao
direito tributario. Atualizado por Flavio Bauer Novelli. Rio de Janeiro: Forense, 1994. p. 32-35).

14 HOLMES,Stephen; SUNSTEIN,Cass. The cost ofrights: whyliberty dependsontaxes. Nova York: W

W. Norton & Company, 1999,

15 MURPHY, Liam; NAGEL, Thomas. O mito da propriedade: os impostos e a justiga. Trad. Marcelo
Brand4o Cipolla. Sdo Paulo: Martins Fontes, 2005.
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snilise gistémica e mais acuradadarealidade. Acolhemos, portanto nesse sen

tido, 4 ligdo de Heleno Torres, para quem “a Seguran¢ajuridica constitucional
de ser tanto um principio reclamado pelo Estado quantopelos individuos. a

depender das relagdes intersubjetivas instauradas’”'®. ,

De maneira semelhante € necessario observar que, especialmente diante
do advento do Estado Social, a singela andlise da Oposi¢ao particular vs. Estado
perde sentido. Os direitos € as garantias de cunho social (e mais ainda aqueles

de natureza difusa) muitas vezes nao se podem exprimir de maneira individual

e particular. Dai que a segurangaJuridica, aplicada a eles, nao traz 0 particular

num dos polos do conflito, mas, se tanto, a sociedade. Mas nao é sé. Existem

mesmo diversas situagdes, albergadas pela seguranga juridica, em que o Estado

esti em ambosos lados do conflito. Basta pensar, por exemplo, em possiveis

alteragdes que afetam a estrutura federativa: o Estado-legisladorestarse opondo

ao Estado-membro. Um bom exemplo € 0 da norma que promoveua alteracao

dos royalties petroliferos, em que (corretamente, deve-se acrescer, embora ndo

na extensdo pleiteada) os Estados prejudicados suscitaram 0 prejuizo de sua

seguran¢a or¢amentaria, de maneira que a estabilidade (certeza) de suas regras

financeiras (com todosos seus consectarios) ficaria maculada"”.

Em suma, a indicagao do mencionado antagonismoparece querer focar

atengdes nas chamadasprestagdes negativas do Estado(reiterando ai todas as

criticas 4 distin¢do entre prestagdes positivas e negativas), quandoa quadra his-

torica atual ja nao autoriza que essa perspectiva seja privilegiada em detrimento

da andlise mais detida de outras nuances juridico-politicas"*.

 

‘6 TORRES, Heleno Taveira,op.cit., p. 33. E prossegue: “Admite-se a arguigao do principio da seguranga

juridica comoperfeitamente aplicavel aos entesestatais nas relagdes entre unidadesdo federalismo, entre
Estados na comunidade internacional ou, no caso das relagSes contratuais, como servigos publics ou

Construgdes de obras ptiblicas, entre as partes envolvidas, ainda que uma ou mais destas sejamartacts

Pois a confiabilidadee a certeza protegem tanto 0 Estado quanto os cidadaos ¢ as empresas . fan ; leei-

Similar é apresentada mais adiante em sua obra, quandosustenta que “nada impede que a on retndosa

‘ima possaser invocada nas relagdes que tenham comopartes pessoas do federalinm®. scntanto registrar
“ates Municipios,ou, ainda, entre Unido, Estados ou Municipios” (p. 221 ) C apen® Meeso scorer A

Sua ressalya, em concordancia com a posigdo de Misabel Derzt, de que ‘te eedo em relagiio com
“eguranga juridica e aoprincipio da confianga legitima stricto sensu em seu favor q

°S particulares”(p, 221, nota de rodapé n° 124). :

ADIs 4.916,4.917, 4.918 ¢ 4.920, todas relatadas pela Ministra CarmenIC
Assim: “nessa nova conjuntura, o principio da segurangajuridica vem relacionado’“en 6 capacoda

» Outta logica da confianga: ndo apenas confia-se na inagdo estatal, @ im “Estado ena sua a¢ao,tendo
livre-iniciativa econémica; confia-se também na racionalizagaodo poder ° 0 livre-desenvolvimento da
&M Vista o interesse (que € social e coletivo, € nao meramente individua ) ie do principio da seguranga
PeSonalidade dos individuos” (MARTINS-COSTA, Judith. A rosoda confianga. Revista do CEJ,

aica na relac’ioentre o Estado e os cidadaos: a seguranga como¢Brasilia, v.27, 2004, p. 114)

cia.
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I.a — Sobre Densidade Juridico-Normativa e Seguranga Juridica

04. Colocadoesse brevissimointroito, cabe prosseguir coma observacao
de alguns pontos da disciplina da seguranga juridica que se Meeenatzat 0
primeiro deles diz respeito ao impacto da formade construgdolegislativa (tex-
tura normativa).

r

E comum

a

existéncia de criticas contra os textos normativos Postos de
maneira aberta, que se utilizam de clausulas gerais e conceitos indeterminados,
assim conferindo ao intérprete uma maior margem na aplicacdo do que teriam
se fosse a mesma normaconstruida de forma maisfechada, prevendo compor-
tamentos objetivos que desencadeariam a subsuncao.

Esta critica é especialmente mais vigorosa em matéria tributaria, sob 0
argumento de que, uma vez que a Constituicdo exige maior segurang¢a(diante
do carater de intervencao no patrim6nio doparticular), menos se pode deixar
ao alvedrio dos Orgaos de arrecadacd4o, que, afinal, tem por dever e interesse
primordial focar na exigéncia de tributos, deixando a margem outros direitosindividuais.

Dai que HelenoTaveira Torres, ao diagnosticar 0 estado da insegurancajuri-dica brasileira, especialmente no aspectotributario, tem muita razdo aosustentarque “leis vagas e lacénicassaofeitas justamente para transferir ao Executivoreger 0 ‘estado de excecao’ de que falamos. Esse é 0 retrato da instabilidadedo sistematributario e das urgentes necessidades de coordenac4ojuridica dassuas institui¢des e dos seus tributos”!’. Quandoa abertura dos textos se presta atransferir discricionariedade, ha de ser criticada e combatida, de fato.
Nada obstante aquelas opinides sobre a necessidade de uma normatributériamaisfechada observem coeréncia logica e, de fato, tenham exercido relevante

 

‘OS OU ao descumprimento da legislagao, 0 que hes podera
(p. 201). E ainda: “A exigéncia de certeza e clarezagueza, € a legalidade nao é Cumprida quando

0

direito que esta. ainda que seja possivel controlar a ambiguidade e deva-se aceitar que odireito

C “ » 40 reduzir 0 campo de indeterminagdo dos conceitosmaior a garantia de Seguranga juridica” (p. 263 e 266),
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« questoes juridicas € um fato normal que deve ser levado em conta nadae . a de-
fnigaio 44 seguran¢a juridica, € nao servir como argumento para afirma

ttdade?20 Dai Se 4 ~ T sua
smpossibilidade - Dai que se op6e a condenagao das normas abertas, com tré

argumentos assim sinteticamente apresentados: , wes

“OQ primeiro diz respeito ao estadoatual da pesquisa em teoria do direit icia a criatividade dos juizes na criacgdo de normas a partir da interpretaodrong
legais, abertos ou fechados.(...) O segundo argumento diz respeito a rau anen
empirica deste modelo deracionalidade jurisdicional, ou seja, sua ea scidad “k
servir, de fato, como ferramenta operacionaldo direito contemporineo, Finalmente,o terceiro argumento, que me parece o mais contundente, questiona a ideia de que
um texto normativo fechado produz necessariamente mais seguranga juridica do que
um texto normativo aberto.””?!

Entio, Rodriguez prop6eesta provocagao:“a depender do objeto regulado,

um texto normativo aberto pode produzir mais segurancajuridica do que um

texto juridico fechado. Nao ha umarela¢Ao necessaria entre textos normativos

fechados e seguranga juridica’””. E uma “postura ingénua”acreditar “no texto

como meio de garantir seguranca juridica” e olhar “para os textos normativos

abertos como um mala ser evitado’”?.

Essa a posi¢0 que adotamos. Com Avila, parece relevante deslocar 0 pa-

radigma da seguranga juridica de umaperspectiva semantica e descritiva para

uma perspectiva argumentativa, sem queisto represente abertura a arbitrariedade,

 

20 RODRIGUEZ,José Rodrigo. Op.cit., p. 131. Ainda: “O ideal de seguranca juridica compreendido com

a possibilidade de restringir 0 espaco deliberdade do juiz para queele profira decisdes previsiveis parece

ter se tornado, de fato, uma quimera(...); falar em seguran¢a juridica torna-se uma quimera, aomenos

se a seguranga juridica é compreendida como a possibilidade de restringir completamente a atividade

criativa do juiz” (p. 132-133).

21 Idem, p. 134.

22. Ibidem, p. 136. O autor, apds apresentar a nogao de “gincana de regras”, oferece um exemplo marcan-

te: pesquisa CEBRAP/Direito-GV “mostrou que a criagdo de um novo diploma legislativo em vez de

icial, resultou em sua ampliagao, criando mais
restringir as possibilidadesinterpretativas, seu objetivo in “ms '

possibilidades de enquadramento para a mesma espécie de fato; contribuindo assim paraeeeate

divergéncia jurisprudencial sobre 0 assunto e comprometer a seguranga juridica (p. 137). evaos

“E possivel, e muitas vezes altamente recomendavel, a adogdo de textos normativosaeumparadig-

com procedimentos de aplicagdo querestrinjam as possibilidades interpretativas (oe suficientemente

na textualista para entrar num paradigma argumentativo”, visando obter “aord vamnento juridico”(p.
justificada de acordo com oscritérios ¢ 0 limite temporal vigentes ¢m cadaor en novostermosestard

139-140). Assim (p. 145); “Em umapalavra, uma seguranga juridicacecio do texto normativo.

Preocupada principalmente com a dimensio argumentativa, emo coma PctNSNyicom
Seu objetivo ser construir padrées argumentativos mais abertos, que restrin)

Submeter o juiz a limites que o impegam de dar conta de conflitos novos sedei do de lado a vaguedade

‘idem, p. 150. No tema,interessante a observagao de Sergio Andre Roche: seiamente quetrabalhar com

"atural da linguagem,é se de observarque, tendo 0 direito traeieeeabsolulas” (ROCHA,Sérgio

Conceitos indeterminados, fica comprometida esta certeza¢ Previsibit D ‘veito Tributario Atual, n. 26,

nate, Existe um principio da tipicidade no direito tributario? Revista ©!
S3

“0 Paulo, IBDT/Dialética, 2011, p. 346-347).
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uma vez que a argumentacdo pode e deveser, em seus fundamentos, objeto de
controle, observadasas necessidades de racionalidade e coeréncia”’,

05. E ela é verdadeira também quandoaplicadaaodireito tributdrio, Comocoloca Schoueri, os conceitos indeterminados, relacionados as normas de textura
aberta, ndo maculam a legalidade (corolaria da seguran¢a Juridica), mas “per.mitem sua adaptacao as exigéncias do caso concreto”e “quea lei se moldeascircunstancias concretas”, sio também “instrumentos de adaptagao da proprialei”, servindo igualmente para conciliagdo “entre o veiculo tributario, Sujeito aopouvoirfinancier, e as normasindutoras, de resto adequadas a flexibilidade da
legalidade do pouvoir legislatif”>.

Schoueri, citando Grau, demonstra que na aplicagado de conceitos inde-terminados nao ha um juizo de discricionariedade (oportunidade), mas, sim, aemissdodejuizo de legalidade”. E, em outro escrito, concorda com Dominguesde Oliveira, para quem a abertura normativa € positiva na consecuc¢ao da segu-ran¢a juridica, j4 que traz ao ambito da legalidade aquilo que antes estava nocampo da discricionariedade2’.

Isso naosignifica, é claro, que graus de determinacao da normasao indese-Javeis. Especialmente quando trazem a norma etapas argumentativas ja havidas€ aceitas, podem sim significar mais seguranca. Mas isso nao quer dizer que séhavera seguranca se houver maximasclareza e determinacao normativas” — estasdecorrem da linguagem do direito, que é diversa de outras linguagens. Mesmocom as inafastaveis vaguezas e indeterminacées, proprias da linguagemJuridica,ha de se buscar a seguran¢a, limitando o poder.

 

26 Idem, p. 258,

27 SCHOUERIL,Luis Eduardo. Normas tributarias indutoras em matéria ambiental. In: TORRES, Heleno(Coord.). Direito tributario ambiental. Sao Paulo: Malheiros, 2005. p. 243.28

da linguagem, deixar um espa¢o de valoracdo ao aplicador, a partir do uso de tipos abertos e conceitos
indeterminados, que, no entanto, sejam suficientes Para habilitar, de forma mais ou menos Precisa ¢ genérica,@ atua¢do da autoridade administrativa” (4 acguran¢a juridica do contribuinte. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2008. p. 115). Parao autor, hd “compatibilidade do inevitavel uso dos conceitos indeterminados com9 principio da legalidade administrativa” (p. 151) eo direito tributario, considerando que “os conceitosindeterminados devem possuir um nucleo minimo de conteuido semantico”, “nao é incompativel como08 conceitos indeterminados”(p. 152).



Seguranga Juridica em
Matéria Tributdria

p
a

a 895

amos com a doutrina que rejeita a afirmacao deest . ~s
ados de determina¢ao € que daraéo cumprimento

que apen ro .

elev
Ipenas Os niveis mais

l g

de correlagao direta entre abertura normativa e inseguranca juridi

dida, também deve ser repensada. Eventual norma que serae ora defen-

demasiadas pode conduzir a inseguranca juridica, pela ineniaten de abstracdes

tros minimos de consenso entre os atores envolvidos. Isso "e éncia de parame-

Mas nao significa que, por Si SOS, as normasabertas sejam ve ser combatido.

inseguran¢a e que por 1sso devam serevitadas,seja no direit promotoras dessa

direito tributario.
eito em geral, seja no

|.b — Sobre Segurang¢a Juridica e Legalidade

06. Comoja referido, sdo diversos os ambitos de aplicacdo das chaves da

seguranga juridica. Um deles, deveras relevante, € 0 da legalidade: ninguém

sera obrigado afazer ou deixar defazer sendo em virtude delei,c

do art. 5°, II, da CF/88.
omo consta

A legalidade influi nas nogéesde certeza, estabilidade e previsibilidade

mencionadas acima. Garante a protecdo pela adogao das agées contidasnalei;

dentro dos parametroslegais, a a¢ao€ livre.

Interessante a colocacao de Tercio Sampaio Ferraz Junior sobre a tradicio-

nal ligacdio entre seguranga e legalidade: “Na experiéncia latino-americana, a

legalidade, como base da seguranga, acompanhou maisa tradigao francesa, na

qual a lei era vista como condigdo, e nao apenas como limite da atividade, na

qual, de um lado,a legalidade comolimite para a autonomiaprivada (permitindo

0 que naoesta proibido)e, de outro, a legalidade estrita como condi¢ao para a

acao dos entes publicos (proibido o que nao esta permitido)””.

eguran¢a juridica, evitando que 0
Dai que a ideia de legalidade € insita a s |

questo deve ser necessariamente
governo dos homensse dé de maneiraadhoc. A |

analisada ao lado das normasdo processo legislativo, observando que a criagao €

amodificagao de normas devem seguir um padrao compreensivele predetermi-

nado, além deprivilegiar o ideal democratico que permela todo o ordenamento.

Contudo, umavez que a legalidade (jana sua forma tributaria) serie

com maior detenca adiante, deixa-se, por OT, de desenvolver o tema, ia de

referir a relevancia central que 0 principio da legalidade tem para al

Seguranga juridica, em qualquer subarea do direito.

Se

s e interven¢ao economic
29 en

7

SCHOUERI, Luis Eduardo. Normastributa
rias indutora:

condi

racia na América iberica.

, Z Jr., Tercio Sampaio. Seguran¢a juridica e democ : .

Carles Cruz; BLANCO, Carolina Fernandez; BELTRAN,
Jordi Ferrer (Eds-)- Seguri

mocracia em Iberoamérica. Madrid: Marcial Pons, 2015. p. 94-

a. Op.cit., P- 256.

In: MORATONES.

dadjuridica y de-
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Il — Seguranca Juridica e Tributa¢ao

ma tratado, é valor constitucionalmente

do ordenamento juridico. Contudo, ha

de se ressaltar que, em se tratando de matéria tributaria, o sistema dé-the ainda

mais contundénciajuridica. Perante o sistema tributano, a confian¢a juridica “¢

a maxima garantia contra qualquer ‘crise’ decorrente deinsegurangas, comple-

xidades sistémicas, riscos, ‘estado de excecdo’ou arbitrios ™.

07. A seguranga juridica, como acl

protegido e se aplica a todos os ramos

Como ja colocado acima, rejeitamosa afirmagdo pura ¢ simples de que

tal se dé porque a exigénciatributaria importa em uma especie de confisco do

patrimdnio do particular’. Nao.

Como coloca César Garcia Novoa ~ rejeitando que ideias tipicas do Estado

Liberal, segundo as quais a norma tributaria seria extraordinaria porque limi-

tadora de direitos, se imiscuindo na economia privada dos cidadaos, e em face

de uma “normalidade” baseada na naointervengao —, sua peculiaridade esta em

ser uma norma de imposi¢4o de condutas, 0 que a distingue (juntamente com

a penal) da norma de direito privado, que se limita a regular condutas queridas

pelo individuo (modal permitido). Ainda, “las obligaciones que le mismafija

ostentan uma cierta artificialidad, en el sentido de que respondena concretas y

singulares decisiones del legislador””.

 

3] TORRES,Heleno Taveira. p. 175. O autor define a segurangajuridica tributaria como “principio-garantia

constitucional que tem por finalidade proteger expectativas de confianga legitima nosatos de criacdo

ou de aphicac4o de normas, mediante certeza juridica, estabilidade do ordenamento ¢ confiabilidade na

efetrvidade de direitos ¢ liberdades, assegurada como direito pablico fundamental” (p. 186-187).

32 Souto Maior Borges acertadamente coloca: “Mas a segurangaé estreada de mao dupla: sem dever, nenhum

direno; sem direito, nenhum dever. Essa relacdo é admiravelmente expressa pela funcdo social da proprie-

dade. Nao é a fun¢do social da propnedade, ao contrario do que ingenuamente se supde, uma limitagdo 4

propnedade no sentido de que corresponderia a uma restricdo a disponibilidade e utilizag4o do bem pelo

seu propnetano. E nem ¢ sequer apenas um limite do direito de propriedade. E também — numa perspectiva

de visdo mais atenta — uma garantia da preservagdo do direito de propriedade. Propriedadelegitima € a

que responde a sua funcdo social. Expressa entdo a justi¢a tributaria a vinculac4o da propriedade a sua

funcdo social. (...) A consideragdo descomedida do direito do contribuinte (0 seu decantado‘estatuto’)

watroduz © umpéno do individualismo juridico e sua insensibilidade congénita para as aspiragSes sociais.
A considerag3o exclusiva dos deveres sinaliza e arrasta para a hipertrofia do Estado” (O principio da
seguranca juridica na criagdo ¢€ aplicacdo do tributo. Revista Didlogo Juridico, Salvador, CAJ ~ Centro
de Atualizaydo Juridica, a. 11, fev. 2002. Disponivel em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_!1
DIALOCOTURIDICO-1 |-FEVEREIRO-2002-JOSE-SOUTO-MAIOR-BORGES.pdf>. Acesso em: 27

mar. 2016).

33 Finalmente, coloca: “De lo dicho cabe deducir que la tipificacién de las conductas constitutivas de hechos
imponibles es fundamental en la definicién de las normas que integran el ordenamiento tributario. Y,
consiguientemente, este sector del ordenamiento tendria como requisito ineludible la necesidad de que el
particular conozca con clandad las consecuencias de sus actos, esto es, conozca el tipo de comportamiento
concreto al que el ordenamiento vincula la obligacién de pagar el tributo” (NOVOA,César Garcia. E!
principio de seguridade juridica en materia tributaria. Madrid: Marcial Pons, 2000. p. 95-102).



a Juridica em Matéria Tributaria
n¢:segues8
Ba tributag¢ao merece maior aten¢ao em termos de Seguran¢a juridica

ambém diante de sua sensibilidade em termos de equilibrio de poderes*

jsonomia™.
£ dizer: as partes da relagao tributaria nao est’o em igualdade de poderes

como se da no direito privado, que regula lides entre particulares. Ha, em maté-
sia tributaria, maior possibilidade (€ meios mais fortes) de uma parte sujeitar a

outra a seu impeério, seja materialmente (criando obrigacées), seja pessoalmente
(criando novos obrigados), seja quantitativamente (majorandoobrigacdes), seja
espacialmente (aumentandoa abrangéncia), seja ainda temporalmente (de ma-
neira a alcan¢ar fatos passados ou do futuro muito breve).

e de

E essa especial sujeicao de um outro, na matéria tributaria, faz nascer a

necessidade de que a seguran¢ajuridica se imponha de maneira especial”. Afi-

nal, se 0 que se busca certeza, estabilidade, previsibilidade, 0 desequilibrio

de poderes, nas facetas acima mencionadas,€ capaz de subjugartais valores.

Como coloca Avila, em se tratando dedireito tributario,“o particular esta

sujeito a heterorrestricdes aos seusdireitos fundamentais, em razao de finalidades

variadas — 0 que modifica 0 objeto do conhecimento,da confianga e do calculo.

Ora, se o principio da segurangajuridica(...) exige um estado de respeitabilidade

estatal pelo exercicio particular da liberdade, aquele experimenta um conteudo

eumaeficacia diferentes quando o exercicio da liberdade também se submete a

determinadas diferengas, como é 0 caso do direito tributario””.

. 08. Mas nao so. Também a isonomia¢ fator relevantissimo nessa equa¢ao.

E que

a

tributa¢ao se revela, em nossos tempos, uma das variaveis concorrencials

 

34 “Concluimos,pois, que é exatamente em virtude do principio da legalidade que a relacdo juridico-

tributaria se caracteriza comorelago de direito, e nao de poder, nao havendo nenhuma supremacia de

uma das partes sobre a outra. Esta igualdade daspartes perante a lei se revela em toda sua plenitude na

hipdtese do pagamentoindevidodo tributo, na qualas posigdes de credore devedorse invertem, cabendo

40 contribuinte o direito de pedira restituigdo do indébito.” (ROTHMANN,Gerd Willi. O principio da

legalidade tributaria, Revista de Direito Administrativo, Sao Paulo, v. 109, 1972, p.13)

Como coloca Lobo Torres (op.cit., p. 08): “A igualdade penetra também na ideia de seguranteJuridies

Servindo-Ihe de medidae legitimagdio. Todos os homenstém direito a igual seguranga Juridica, namo

que se expressa na afirmacdio constitucional de que todosséo iguais perante a lei. A inseguranga,

Seu oposto,traz desigualdadefiscal”.

Nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins: “Ao poder tributante cabe, por suas casas oums——

delegacdes constitucionais ao Executivo [o autor escreveu antes do advento da Crs),&Selo‘‘is

imposigao tributaria, a partir do qual a gama completa das obrigagdes, no MNMNAig
Passa a ser seu tinicodireito e para o sujeito passivo da relagao tributaria, a unica nn Tario brasileiro

admissivel” (MARTINS,Ives Gandra daSilva. O principio da legalidade no dire resendoade Extensiio

aderno de pesquisas tributérias n° 06:principio da legalidade.SaoPaulo: Centro de Xs
Universitari : :

a/R 4 . p. 335). .

esenha Tributéria, 1981. p. 33°) coloca que © carater oneratério da

nyILA, Humberto. Op.cit., p. 289. Por outro lado, quando ° autor familia, a liberdade, a propriedade

Ibutagao atinge “osdireitos fundamentais relacionados4 dignidade, a fam detrimento de outro (o social)
ea igualdade”, parece, no trecho, privilegiar um aspecto (o individual) em de

na .
observacao geral do fendmenotributario.
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mais fortes. No desenvolvimento da livre-iniciativa, incertezas, imprevisibj|j.
dadee desestabilidade da tributacio podem representar viola¢des profundasde

isonomiaentre os contribuintes, pelo que devem ser afastadas.

E interessante, nesse sentido, a perspectiva de Souto MaiorBorges,para

quem “a virtude,na relacdo tributaria, identifica-se com a igualdadedetratamen-
to, 0 justo equilibrio, e a ponderacao equilibrada das relagdes isondmicasentre

Fisco e contribuinte no plano normativo(...); sem isonomia nao ha seguranga,
nem Estadoconstitucional, porque a igualdade nao se confina aos direitos e as
garantias individuais’”®,

Apresentada, portanto, a fora especial (qualificada) que a seguranga juri-
dica revela na seara tributaria, cabe recordar seus diversos 4mbitos de aplicacao,
Para ficar numarelagdo exemplificativa dos principios tributarios conectadosa
seguranga, observe-sea ligdo de Paulo de Barros Carvalho:“A seguranga juridica
é, por exceléncia, um sobreprincipio. Nao temosnoticia de que algum ordena-
mento a contenha comoregra explicita. Efetiva-se pela atuagdo de principios,
tais como dalegalidade, da anterioridade, da igualdade, da irretroatividade,
da universalidade da jurisdicdo e outros mais”.

Interessa-nos, por ora, especialmentea vertente da legalidade. E dela que
passamosa tratar.

II — Segurang¢a Juridico-Tributaria e Legalidade

09. Comoja mencionado,a legalidade geral esta prevista na Constituigao
vigente noincisoII do art. 5° da CF/88. Contudo, seguindoa ideia de que a Se-
gurangajuridica se apresenta de maneira maisforte na searatributaria, cabe ver
que a propria CF/88 tambémprevé,especificamente como “limitagdo ao poder
de tributar”, também umaregraespecifica de legalidadetributaria, identificada
por /egalidade estrita ou reservalegal, e que alguns insistem mesmotratar-se
de tipicidade tributaria*™".

 

38 BORGES,José Souto Maior. Op.cit.

39 CARVALHO,Paulo de Barros. O principio da seguranca juridica em matéria tributaria. Revista da

Faculdade de Direito, Universidade de Sao Paulo, [S.L], v. 98, p. 159-180, jan. 2003. ISSN 2318-8235.

Disponivel em: <http://www.revistas.usp. br/rfdusp/article/view/67584/70194>. Acesso em:3 abr. 2016.
p. 175.

40 Paulo de Barros Carvalhocoloca: “Comooutro elemento complicador nao se pode esquecer que 0sistema

conecta este principio com um valor extremamente caro para 0setor: a tipicidade, isto é, ao conceber 0

legisladoro entetributario, estara jungidoa fixar, em suaplenitude, 0 desenho integraldafigura tipica do
gravame. Vé-se aqui uma conjuncdo de valores impregnando as proporgées semanticas do principio da

estrita legalidade” (/dem, p. 171).

41 Rejeitando a ideia de “tipicidade”na tributagao, convém observar ligdo de Sérgio André Rocha: “Partindo

dos exames empreendidos, conclui ndo haver um Principio de tipicidade no direito tributario, mas, si™,

principios, na concepydo alexiana, da determinagao e da vedagao a tributagdo por analogia” (Op.cit., p. 352):
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A legalidade da tributagao, em verdade, é téo impositiva (e intuitiva) que

como adverte Rubens Gomesde Souza, “o principio de que nenhum ribute

de set cobrado sem que tenhasido criado porlei sempre foi admitido entre

nos, mesmo na falta de consagra¢ao constitucional expressa, porquanto decorre

fundamentalmente da indole do regime democratico e da nocdo de Estado de

Direito. (..-) Compreende-se, portanto, que nesse regime a imposi¢ao detributos

somente possa decorrer de disposi¢ao legal, e nao de simples ato de soberania’”’”.

po

A regra qualificada para a matériatributaria esta contida noart. 150, inciso

|, da CF/88, afirmando ser vedado “exigir ou aumentar tributo sem lei que 0

estabeleca”. Mas se essa interdicdo parece nao inovar muito além do contido

no art. 5°, cumpre observar que, na forma doart. 146,II, da propria CF/88, foi

remetida a lei Complementar a obrigac4o de “regularas limitagdes constitucionais

ao poder de tributar”. Esta lei, como sabido, é 0 Cédigo Tributario Nacional, que

estabelece em seu art. 97 os aspectos legais da reserva legal tributaria.

O cerne da norma

é€

claro: apenas

a

lei podecriar tributo, exercendo a

competénciatributaria. Mas nao é so. Apenasa lei pode estabelecer as carac-

teristicas da exacAo tributaria, deitando os contornos da hipotese de incidéncia

43. No dizer de Ives Gandra da Silva Martins, a lei “é

ntia do sujeito passivo da relagao

deixa ainda mais evidente qual o

Aria: “Somente a lei. Nada

tem esta fungao”™».

em todos os seus aspectos

a unica geradora de obriga¢goes € a unica gara

tributaria’“*, E mais adiante, no mesmotexto,

veiculo necessario para existéncia da obriga¢gao tribut

mais do que a lei. Apenasa lei. Exclusivamentea lei

ei extinguir tributos ou minora-los,

Da mesma forma, cabe tao somente al re

cabendo falar em permissibilidade

diante da sujei¢éo ao mesmo principio, nao

dessa conduta quando em favor do contribu

urge uma diferenga normativa que é palpa-

belecimento do principio da “reserva

inte*®.

10. Observe-se, portanto, que S

vel no ordenamentojuridico, que € 0 esta

 

42 SOUSA, Rubens Gomesde. Estudos de direito tributario. Sao Paulo: Saraiva, 1950.p. 251.

perante 0 STF: “O contetido da legalidade tribu-

o, em voto de sua lavra
| dade trib

, strito os critérios constantes da regra-matriz de incidéncia,

eigdo passiva € ativa, aliquota e base de calculo.

Os quai 4 materiali empo, Suj : re :

quais se reportam a materialidade,“Pir ‘mp iva integrantes do conceito analitico de obrigagao

Trata-se dos com is da norma impos! . 1: :

: ponentes estruturals da no: posi . , _ excluida da

tributaria. A definigao dos produtossujeitos 4 incidéncia do impos'o umadecisisPesca do imposto”

reserva legal e conferida ao Poder Executivo por for¢a do viés Prede2014)

(RE 628.848 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primera Turma, j. 19-08-50 0"

Op.cit., p. 351.
Idem, p. 357.

BALEEIRO,Aliomar. Direito tributario brasileiro.

Riode Janeiro: Forense, 2013. p. 943 € 959-

4 - a3 Assim coloca o Ministro Barros
taria consiste em reservar a lei em sentido ¢

45

46 Atual. por Misabel Abreu Machado Derzi. 12. ed.
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legal”, através da qual sé através delei — reservado a lei — 6 que se pode adotar

determinada conduta*’.

No direito penal é conhecido 0 adagio: sem prévia lei, € nulo o crimee
nula a pena’®, Esta norma, que vai reger diretamente aliberdade da pessoa, nao

admite delegacdo de competéncia normativa — so a lei, entendida comoato do

PoderLegislativo, é que poderd estabelecer 0 que seja um Crime. Portanto, todos

0s detalhes descrevendo a conduta considerada criminosa devem estar contidos

na lei, sem os quais nao haver4 a possibilidade de incrimina¢ao penal. Pode-se
afirmar que a reserva legal penal € apenas para a tipificagdo do crimee para 0

estabelecimento da pena. Normainfralegal pode vir a estabelecer 0 horario dos

detentos tomarem sol no patio das penitencidrias, nao circunscrita a reserva

legal penal.

O mesmoocorre no direito tributario, no qual algumas condutas s6 sao

permitidas ao Estado através de lei em sentidorestrito, tal como a de criar e

a de aumentartributos. S6 através de atos do Poder Legislativo descrevendo

integralmente a conduta estabelecida como geratriz do pagamento, ou do au-

mento,de tributos é que estes poderao comotal serem considerados e cobrados.

Sem lei em sentido estrito, nado podera haver tributagao. No taxation without

representation, na frase lapidar em lingua inglesa que ganhou notoriedade para

demonstrara relacdo necessariae intrinseca entre a tributacfo e a representa¢ao

popular perante o Poder Legislativo”.

A diferenga entre ambasas situagdes é flagrante. No principio amplo da
legalidade admite-se a delegagao de competéncia normativa para outros 6rgaos
diversos ao Poder Legislativo™.

 

47 As consideragdes desse pardgrafo e dos seguintes ja foram apresentadas por Fernando Facury Scaff em:
A Reserva Legalpara Reduzir ou Extinguir Tributos e os 50 Anos do CTN. No prelo.

48 Que em nosso direito foi positivado na Constituigao no art. 5°, XXXIX.

49 Interessante a decisio do Ministro Celso de Mello, do STF: “Sempresustentei, em decisdes anteriores 4
promulgacao da EC n° 32/01 — que introduziu substanciais alteragSes noart. 62 da Carta Politica — que a
cria¢ao de novostributos e a majoracao de tributosja existentes constituem matérias inteiramente sujeitas
ao dominio normativodalei em sentido formal, regendo-se, em seu processo de positivacdo, pelo principio
da reserva de parlamento (CANOTILHO,J. J. GOMES.Direito constitucional e teoria da Constituigao.
Almedina, 1998. p. 636, item n. 4), vedada, em consequéncia, a possibilidade de ingeréncia normativa
do Chefe do Poder Executivo no tratamento unilateral de uma questo, que, historicamente, por razdes de
garantia politica dos cidadaos e de segurangajuridica dos contribuintes, sempre se reservou, nos regimes
democraticos, a aprecia¢4o soberana dos corpos parlamentares(no taxation without representation)” (RE
473.182, Rel. Min. Celso de Mello,j. 16.12.05, DJ 10.02.06).

50 Comocoloca Lodi Ribeiro: “Na reserva absoluta de lei, o veiculo habilitador € a lei formal, enquanto
na reserva relativa pode ser o regulamento, desde que este também seja estabelecido de acordo com
competénciae finalidadesfixadasnalei. Por outro lado,a lei tributaria de incidéncia deve guardar uma
maior densidade normativa em relagdo a normahabilitadora da a¢ao administrativa, de modo que constem
daquela todas as decisdes fundamentaisrelativas A instituig’o e a criacdo de tributos as condutas que
terao como consequénciaa tributacao, as pessoas que serdo tributadas e ao momento exigido” (p. 92).
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Na reserva legal, ou principio restrito da legalidade, essa delegacao de

competéncia normativa é vedada, devendoconstar na propria lei (ato do Poder

Legislativo) todos 0s requisitos para quetenhaeficaciajuridica a conduta regrada

Mas detenhamo-nos mais um pouconesse ponto.

[J.a — Legalidade Tributaria e Indelegabilidade

11, Estabelecida essa premissa — os contornosda exacdo tributaria devem

estar previstos em lei, ndo podendoser delegados-, fica claro que apenas se

passada pelo Poder Legislativo a norma podera estabelecer quaisquer dos as-

pectos da hipotese de incidéncia. O descompromisso com esta regra é chamado

por Heleno Torres de “degradac4o normativa”, afirmandotratar-se de “um dos

mais graves fatores de insegurangajuridica no direito tributario brasileiro”*

Masisso nao respondea todas as questdes sobre delegaco. Nointerior de

cada um desses aspectos ha defini¢Ses possiveis. Embora a fixagdo esteja con-

tida na lei, surge questo sobre a possibilidade de esta vir a delegar para norma

infralegaltais definigdes, especialmente no aspecto quantitativo (aliquota e base

de cdlculo), 0 que é vedadopelo art. 7° do CTN.

Cabe adiantar que, neste assunto, a jurisprudéncia do Supremo Tribunal

Federal andou bem nos ultimosanos. E 0 fez promovendoa diferenciagao entre

uma “delegacao pura”, claramente vedada,e outra, “regulamentar”, esta que

pode ser aceita e que nao viola a reserva legal tributaria, como se passa a ver.

12. Inicie-se observando o RE 186.359/RS”, de relatoria do Ministro Marco

Aurélio (Pleno,j. iniciado em 09/98, mas finalizado em 14.03.02), que apreciou

a constitucionalidade de dispositivos postos em decretos-leis autorizando que

0 Ministério da Fazenda modificasse (e até mesmo suspendessea aplicagao de)

créditos-prémio do IPI. Julgou-se inconstitucional esta delega¢ao, por maioria,

com destaque ao voto do Ministro Moreira Alves, que consignouser a delegagao

“incondicionada a observancia de qualquer padrao determinadoporesse diploma

com forga de lei”, o que lhe acarretava a inconstitucionalidade.

Observe-se, contudo, que tal julgado nado pode ser tomado a risca como

precedente. Para honraro artigo de José Rodrigo Rodriguez, acima mencionado

em diversos trechos, vé-se que tal colocagaio do Ministro Moreira Alves nao

segue umaestruturafixa de justifica¢ao e fundamentagao, podendo ser conside-

rada um mero obter dictum: OS demais ministros nao observaram estritamente

essa colocacaio (se e comoa fixagao de padroesinflui na constitucionalidade da

delegacao). Seus votos tomaram rumos muito dispares, uns analisando a natu-

a

51 TORRES, Heleno Taveira. Op.cit., p. 260.

52 No mesmosentido, v. RE 186.623, Rel. Min. Carlos Vello:

Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno,j. 14.03.02.
so, Tribunal Pleno,j. 26.11.01; RE 180.828,
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teza do crédito-prémio(se beneficio fiscal ou financeiro), outrosscene a
delegacao da perspectiva executiva (se aquelaTea‘ tivad rretta
do presidente ao ministro, e nao propriamente da fungaolegislativa a monde
Assim, em que pese 0 casocitado tratar do tema, sua for¢a comoprecedente é
deveras reduzida.

13. Em maiode 2001 iniciou-se ojulgamento do RE 290.079/8SC (Rel. Min.
Ilmar Galvao, Pleno,j. final em 17.10.01). O tema era a contribui¢ao social do
salario-educa¢ao™: 0 tributo, antes de 1988, estava estabelecido em decreto-lei,
masa fixacdo de sua aliquota foi objeto de delega¢ao; sustentou-se, Portanto,
sua incompatibilidade com a ordem constitucional pos- 1988. Como registrou
0 Relator, tal delegagao deveria observar padroesfixados noinstrumento legis-
lativo (custo atuarial, quota percentual do salério minimo) — dai queserviria
até mesmo em facedas dificuldades de mensuragdo dessescritérios; nao havia
cheque em branco,mas condicéese limites legalmente estabelecidos. Entretanto,
mais decisivo para seu voto (pelo nao conhecimento do recurso) foi a previsao
€xpressa, no texto original da CF/88, de cobranca dessa exacdo, que passou a
ter naturezatributaria.

O Ministro Marco Aurélio foi a nica divergéncia. Ao que nos importa para
Osfins deste texto, afirmou que a delegacao nao era balizadapelalei: “a fixacdo
inicial fez-se sem qualquer baliza”, aplicando-se parametros legais apenas paraalteracdes futuras. Valendo-se da ligéo da Baleeiro, considerou que havia uma“carta em branco”inconstitucional.

Mas€ no voto do Ministro Carlos Velloso que€ introduzida a questio que seentende mais relevante paraestaslinhas: a diferenciagaoentre “delegacao pura”e “mera regulamentac4o”. Entendeu quese tratava de simples regulamentacdo,“na linha de que o Estado moderno requera adocAodetécnicas de administra¢ao,dado que, conforme lecionou, na Suprema Corte americana, o Juiz Frankfurter,registra Bernard Schwartz,‘ao referir-se 4 separacao dos poderes,as exigéncias
licacdo doutrinaria, pois estamos lidando
€ uma “maximapolitica’ e nao uma regra: r : 999 ~

oo.
. .

de lei técnica”. Entao, no entender do Ministro Velloso, a lei “nada deixou desubstancial a decis4o” do Executivo™. Citando trabalho doutrinario seu, 0 Mi-
 

53 Na ordem constitucional pretérita, o saldrio-
teor de compulsoriedade, tendo-se afirmados
Peixoto, TribunalPleno, j. 01.09.76). Acre
mais se aproximava de um Onus, nos term

educagao foi considerado exagao naotributaria, afastado seuer “alternativa” ou “opcional”. V. RE 83.662 (Rel. Min. CunhaScentamos que, afastado o caratertributario, aquela exacaoOs colocados pelo Ministro Eros Grau, RE 387.047, TribunalPleno,j. 06.03.08, Sobre o tema, ver ainda: RE 272.872 Rel. Mi A 5rdao Min
Nelson Jobim, Tribunal Pleno, 04.04.01, » Kel. Min. Ilmar Galvao,Rel. p/ 0 Acérdao .

54 Diz ainda ore ‘endo em vista a variagao, no tempo, do custo atuarial, nao poderia a lei, em época deinstabiit ade ca moeda, em razdo da inflagao, fixar adequadamente a aliquota ou a sua alteragaio, em razaoda variacao docustoreal unitdrio do ensino de 1° ideixando ao Executivo, observados Os padres,



anca Juridica em Matéria Tributaria

Segut a 903

aistro prossegue, novamente chamandoa experiéncia comparadaestadunidense:

diz que a Suprema Corte tem admitido “regulamentacao, como
técnicve ons

nistragao, desde que observadosos seguintescritérios: a) a delegago “i mi-

retirada daquele que
a recebeu, a qualquer momento,

por decisdo do Comers.
ser

p) o Congreso fixa standards ou padres
que imitam a agao do delegado: soa

razoabilidade da delegag4o””*. Afirma que o regulamento nao pode inovar,sendo

invalido 0 regulamento praeter
legem e valido aquele intra legem. ;

Masesse julgado ainda nao podeser consideradoperfeitamente como com-

preensao do STF sobre a delegagao, porque envolve, além deste tema, outros

que interferem nas razOes de decidir (novamente impedindo considerd-lo como

formativo de precedente em sua fundamentacdoe argumentacaojuridi .

a definicdo sobre se a norma entao analisada efetivamente axe,ventohowe

critérios que deveriam ser observados pelo delegatario; a questo da recep¢ao

de normaspelo sistema constitucional vigente, sobre se apenas as normas de

delegagdo foram cassadas com a CF/88 ou se as normas oriundas da delegagao

também o foram; aliado ainda ao fato de que, dependendo daresposta acima,a

conclusao sera outra totalmente, considerando que até 1988 o salario-educagao

nao possuia natureza tributaria e, portanto, estava sujeito a legalidade genérica,

e nao a reservalegal. Considerando quea opiniao do orgao julgadorera de que

apenas as normas de delegagao foram afastadas pela CF/88, pode-se dizer que

todo esse acordao serefere a legalidade genérica, ¢ nao 4 legalidade qualificada.

14. Pouco depois, ocorreu 0 julgamento do RE 343.446/SC,relatado pelo

Min. Carlos Velloso (Pleno,j. 20.03.03). O caso envolve a legitimidade da exi-

géncia do SAT (Seguro de Acidente de Trabalho), de natureza tributaria, mas cujo

quantum debeatur necessita de regulamenta¢a
o do Poder Executivo envolvendo

os conceitos de “atividade preponderante” ¢ “grau de risco”.

Colocou o Relator: “em certos casos, entretanto, a aplicagao da lei, no

caso concreto, exige a aferigao de dados e elementos. Nesses casos,a lei, fixan-

do parametros e padroes, comete ao regulamento essa aferi¢ao. Nao hafalar,

em casos assim, em delegagao pura, que é ofensiva a0 principio da legalidade

genérica (CF, art. 5°, II) e da legalidade tributaria (CF, art. 150, 16. O Mi-

. “
oo Ses” €

nistro considerou que, no caso do SAT,“a norma primaria fixou os padrdes

a

r normas, em termos de regulamento, regulamento que

9 Mais: “Dei
utivo estabelece

nao pode iraiémdo.onteo
‘fenorma regulamentada

, é medida que se adota tendo-se em Inn
aconta

as necessidades da Administragao Publica na realizagao do interess¢ coletivo, doe
nHee-

,
:

inistro Octavio Gallotti, em seu voto

" Sons2330r
ead,doiExecut . de indices de rendimen'e depr

oduogre

colas e de lotagao de unidades pecuarias: “ indices, cuja elaborai® etesu
itaeeta

varaveis no tempo
€ no espago © vinculadasa fatores censitarios perio icos 0ce

ra

do Poder Executivo, de nenhum modo condizente com
o grau de abstrag oe p

de providéncia de hierarquia legislativa”.
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“cometeu ao regulamento”“alterar, com base em estatistica, o enquadramento”,
Porisso, deixou de conhecerdo recurso, no quefoi seguido a unanimidade. No
mais referiu expressamente e referendou o quanto contido no RE 290.079/Sc,

15. Esta breve incursdo najurisprudéncia serve para demonstrar 0 fundamen-
to que se adota:a distingdo entre delegacdes “puras” e simples regulamentagdes”,
A primeira sendo vedadapeloprincipio da legalidade e a segunda aceita, mesmo
diante de sua faceta qualificada, qual seja a reserva legaltributaria.

Antes de prosseguir, vale umacritica: o aprofundamento nosreferidos
acordaos serve também para deixar clara a fragilidade do sistema de formacao
de precedentes na Suprema Corte brasileira. Apenas nos poucos casos acima
citadosviu-se a formagao de entendimentos que, contudo, cruzavam fundamen-
tos distintos, que podem conduzir a diferentes conclusoes.Isso, entretanto, nado
impediu que as decisGes plastificadas nos seus dispositivos fossem tidas como
precedentesracionalizados.

Il.b — Legalidade Tributaria e Obrigagées Acessérias

16. Tambémpara observara perspectiva das obrigacées acessorias dentro do
principio da legalidadetributaria cabeiniciar observando ajurisprudéncia do STF.

Referimo-nos ao RE 662.113/PR (Rel. Min. Marco Aurélio Mello, Pleno,
j. 12.02.2014), que apreciava a regularidade da cobrangapelosselos de controle
do IPI, que teve delegada ao Ministério da Fazenda a atribui¢do de estabelecer
normaspara 0 “ressarcimento de custo” desses selos. O Ministro Marco Aurélio,
de inicio, deu provimento ao recurso para afirmar constitucional essa cobranga,
considerando-a como exigéncia de taxa, e assim violandoa reservalegal (além
do art. 25 do ADCT).

Votou em seguida o Ministro Barroso, que nao entendeutal exa¢ao como
tributaria (taxa), mas como mera obrigac4o acesséria — porse tratar de “exigéncia
procedimentalpara a apurac4o e fiscalizacao das obrigagdestributarias” —e o valor
seria apenas custo, comosAo custosasoutras obriga¢des formais. Contudo, tendo
colocado tal premissa, passa-se a parte que mais interessa ao momento. Afirma:

“A segunda quest4oteérica surge a partir da resposta dada a primeira, e consiste em
saberse € ou naoexigivellei formal para a criagao de obrigagées acessérias de formageral ou pelo menosnos casos em quedissoresulte a imposi¢ao de custos diretos ao
contribuinte. Nesseparticular, penso que a resposta € positiva. Portanto,é exigivel, sim,a existénciadelei. E exigivel quea obrigacao acesséria seja criada com fundamento em
lei. Isso nao significa, porém, que a legislagdo tributaria precise ser, necessariamente,
 

57 Comocoloca Baleeiro(op.cit., Pp. 978): “Quando se permite ao Poder Executivo mudar a propria lei,abalam-se, evidentemente, a Republica e as instituigdes publicas fundamentais e estruturadoras da ordemjuridica nacional. Ao decreto regulamentar cabe tao somente viabilizar a aplicagaodalei, realizando-a,cumprindo-a, efetivando-a, tudo voltado para garantir a observancia fiel dos designioslegislativos”.
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minuciosa ou que no se possa admitir a possibilidade de delegagdes normativ
parametro razoavel. Além de impostopela realidade das relacdes sociais vomph was,

é isso que resulta de umareleitura contemporanea da legalidade em geral conv tide
no conceito mais abrangentede juridicidade. Assim, embora se mantenhaa exi ncia
de quea lei defina os elementoscentrais da obrigacdotributaria, passa a ser admis.
sivel que 0 legislador se utilize circunstancialmente de conceitos de textura aberta

9

abrindo maior espa¢o para a regulamentacdoinfralegal, notadamente em matéria de
obrigacdes acessorias.”

A visio do Ministro Marco Aurélio prevaleceu, embora sem discordar do

trecho acima transcrito (porque suas primeiras premissas foram diferentes). Nada

obstante, cumpre manter registradaa ligdo: no campodasobrigacGesacessorias,

énecessaria lei para sua criagao (em atengao a legalidade geraldoart. 5°, II, da

CF/88), mas nao é necessaria lei minuciosa,estipulando todosos seus parametros

centrais, como se da com a cria¢ao detributos.

17. O tema foi ainda abordado em outra oportunidade (ACO 1.098 AgR-

TA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ o Acordao Min. Marco Aurélio, Tribu-

nal Pleno, j. 08.10.09). Na ocasiao, 0 Ministro Joaquim Barbosacolocou que,

quanto as obriga¢des acessorias, a legalidade “nao alcanga o estabelecimento

dos detalhes e das peculiaridades ancilaresrelativos 4 forma de cumprimento”,

complementando: “E certo que, para a instituicao de fributos, vige a regra da

legalidadetributaria estrita. Querdizer, todos os critérios relativos 4 regra-matriz

de incidénciatributaria(...) somente sero tidos porvalidos se previstos em texto

de lei em sentido estrito. Da constatac4onaoé licito inferir que o mesmo se dé

com a obrigagao acessoria”.

Contraponto foi apresentado pelo Ministro Marco Aurélio, que fez con-

signar, sobre a obrigac4o acessoria, “que 0 art. 113, § 2°, do Cédigo Tributario

Nacional remete a lei — em sentido formal e material —, e nao a simples instru-

cao da Receita Federal”. O tema especifico nao foi levado adiante. O debate

enveredou por outras quest6es (sangao pelo descumprimento) e, embora 0 voto

do Ministro Marco Aurélio tenha sido seguido pelo Pleno, 0 caso nao deve ser

Considerado comoprecedente.

18. Tém razio os Ministros Barroso ¢ Barbosa. A obrigacao acessoria

(0s “deveres instrumentais” referidos por Paulo de Barros Carvalho) nao esta

submetida ao principio da legalidade estrita (CF, art. 150, I), mas apenas a0

principio geral da legalidade (CF,art. 5°, I). Naoselhe aplica o art. 97 do CTN

~ que em seu inciso I diz claramente sobrea cria¢ao de tributos e em seuInclso

gerador da obrigagao

mt é ainda mais claro ao exigir lei para definigao de fato

tributaria principal.

© CTN reitera esta faceta no § 2° doart. 113, quando estabelece que *s

obrigacdes acessérias decorrem “da legislacao tributaria”, termo que se opoe
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diploma®*
“Jei tributaria” (formal e material), consoante art. 96 do mesmo dip » Para

lank “ i ratados e as conven¢6esinterna-quem a “legislacado” compreende“asleis, os t

cionais, os decretos e as normas complementares””. .
Disso decorre, entéo, que a obrigagao acessoria pode ser objeto de dele-

gac4o® e nao demanda, como acontece com 0 tributo propriamente dito, que

todos os seus caracteres essenciais estejam dispostos em norma produto do Poder
Legislativo®'. Embora haja respeitabilissimas opinides em sentido inverso™, é

esta a compreens4o que deve prevalecer, claramente apresentada pela norma

complementar.

Isto ndo importa, contudo, em excesso de liberalidade. Naoseesta indicando
que o Poder Executivoé livre para criar quaisquer obriga¢Ges acessorias que en-
tenda cabiveis, com quaisquer consequéncias (sancionatorias outributarias). Nao.

Cabereiterar que a obrigacdo acessoria é, antes de tudo, uma obrigacio. E
comotal deveter origem nalei — art. 5°, II, da CF/88,e art. 37, caput. Permite-se
a delegac¢o sim, masisso nao implica que pode agirdistante dalei.

O mesmo,entretanto, nao podeser dito em relagdo a san¢ao por seu des-
cumprimento,esta que deveestar prevista em lei, conforme ordena0 art. 97, V,
do CTN.Esta sujeita, assim, a reserva legal tributaria.

Tampoucopodese afastar da esséncia das obrigacgGes acessorias. Ora, estas
t€m “porobjeto as prestagées, positivas ou negativas,nela previstas nointeresse
 

58 “O disposto no art. 96 do CTN nao tem

o

sentido de restrin
mostrar sua amplitude em comparag4o com

o

conceito de
Curso de direito tributario. 36. ed. rev. e atual. Sao Paulo:

59 Este o posicionamento acertadamente adotado pelo STJ: “
obrigacao tributaria instrumental nao é estrita, ou seja,
sentido formal. Todos aqueles veiculos normativos pre
regulamentos, entre outros contidos no art. 100, s
Nocaso, a exigéncia da obrigagao acesséria de que ora

gir 0 conceito de legislacaotributaria, mas de
lei tributaria.” (MACHADO,Hugode Brito.
Malheiros, 2015. p. 80)

(...) A legalidade exigida para a imposigao da
pode advir de ato normativo que naoa lei em
vistos no art. 96 do CTN,tais como decretos e
0s a formarvinculojuridico tributdrio acess6rio.

60 Ver: STJ, RESp 1.105.947/PR.

61 Comocoloca Ricardo Lodi Ribeiro: “No que serefere4

62 Consta da obra de Aliomar Baleeiro, atualizada por
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da arrecadacao ou da fiscalizagao dostributos”

jembra Hugo de Brito Machado,sempre ndopa
preendem um fazer, um nao fazer, ou um tole

cumprimento das obrigagGesprincipais”®,

(CTN, art. 113, § 2°). So, como
trimoniais;tais obrigagdes “com-

29 ‘Tar’ € existem “para viabilizar 0

Assim,caso a obrigagao, ainda que dita meramente acessoria, se aproxime
direta ou reflexamente do conteudo material(principal) da tributagao — por exem-
plo criando, sem base em lei, presuncSesdecorrentes de seu descumprimento, que
descambem para ocorréncia de fato gerador ou exigénciadetributo de qualquer
forma —, entao estara extrapolando sua fungio (repita-se: servir a fiscalizagao)
e devera ser tida porilegitima e assim expurgada dosistema.

Comoja ha muito colocaram Ulhéa Canto e Fabio Coutinho, referindo-se
4 situagdo em quea lei permita ao Executivo “apurara presenga” das condi¢gdes

para gozo de incentivo fiscal: “se fixados na lei os parametros necessérios a

formulagao de critérios nao arbitrarios, verificar se eles se materializam em
cada hipdtese nao € delegar, no sentido que se mostraria incompativel com o

principio da reserva de lei’.

Porfim,vale ressaltar que as obrigacdes acessérias também podem e devem

ter seu controle de constitucionalidade sopesadopelos principios constitucionais

gerais (nado apenastributarios), destacando-se os da proporcionalidadee da iso-

nomia. Isto é: mesmo que legitima a delegagao ao Executivo para que estabelega

os critérios da obrigac4o instrumental, ela néo podera onerar demasiadamente

0 contribuinte (devemos admitir que 0 cumprimento de todas as obriga¢6es

acessorias tem um custo; este custo deve ser considerado necessario, adequado

e proporcional) nem tampoucoagir de forma a embaragara livre-concorréncia.

III — Legalidade Tributaria e o Confaz: as Consequéncias da

Guerra Fiscal

19. Voltem-se as atencoesa guerrafiscal entre Estadose a segurangajuridica

do contribuinte envolvido nestas tensdes federativas.

Uma vez que a seguranga juridica esta relacionada com 0 dever de prover

isibilidade, entéo certamente
0 sistemajuridico de certeza, estabilidade € prev! ;

0
deve-se privilegiar a ideia deprotegao da confian¢a, bem colocada porAlmirod
eee

63 Op.cit, p, 125-127.
64 ULHOA CANTO,Gilberto de; COUTINHO,Fabio de Sousa.

quisas Tributarias n° 06: principio da legalidade. Sao Paulo: Ce oe Ives G

Resenha Tributaria, 1981. p. 298. No mesmo sentido 0 entender le heoaie

Executivo a fixagdo das condigées ¢ das amplitudes dos eaSe imposig

4 favor do sujeito passivo da relagdo tributaria, € no inpeeAL)

Possibilidade, pois somentea lei poderia permiti-la” (op. cit, P- ,

O principio da legalidade. Caderno de Pes-

ntro de Estudos de Extensdo Universitaria/

andra:“a lei pode delegar ao

pois representam beneficio

aio houvesse, nao haveria a
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Couto e Silva®. E nesse sentido, ressurge claro o deverde proteger 0 contribuinte
de boa-fé que, confiandonalei tributaria (de incentivofiscal) regularmente apro-

vada e, para todososfins, presumivelmente constitucional, gozou dosbeneficios,

Prejudicareste contribuinte seria objetivamente promoverincerteza,inse-
guranga, imprevisibilidade.

Um doscossignatarios deste texto j4 colocou, cabendo a ambosreafirmar:

“1) Quem infringiu a norma da Lei Complementar n° 24/75 foi o Estado que concedeu
beneficios fiscais 4 margem das normas que regem 0 Confaz.

2) Quem foi atingidopelo ato acima foram os contribuintes daquele Estado, que pre-

sumivelmente deixaram de usufruir da arrecadagdo do ICMSdurante aquele periodo,

que deveriater sido pago pelas empresasincentivadas.

3) Ha um nexocausal entre as duas condutas, a de quem cometeua irregularidade (0

Estado, que teria desonerado de formairregular) e a cobrangadosvalores anteriormente

desoneradospelo préprio Estado as empresasincentivadas.

4) As empresas, nesse caso, sdo terceiras prejudicadas, obrigadas a pagar de forma

retroativa os tributos que haviam sido desonerados. Logo, comoterceiros prejudi-

cados, tem direito 4 indenizagao em valor, no minimo, correspondente ao prejuizo

ocasionado(...).

Protege-se aquele que agiu acreditando na legitimidade da legislagdo que se encontra-

va vigente a época dafruigdo de seus efeitos. Quanto mais tiver demoradoa retirada

da norma do sistema juridico, maior sua possibilidade de gerar efeitos concretos
permanentes, de dificil reversibilidade.

E grande o risco de ampliacao da litigiosidade se esse argumento naofoi acatadoe for

concedidoefeito retroativo 4 cobranga de tributos desonerados,fruto da guerrafiscal.”

Afinal, como colocou Gerd Willi Rothmann: “A retroatividade dasleis

tributarias tornaria inécuo 0 principio da legalidade, até certo ponto, pois este

principio deve permitir ao cidadao a previsdo das intervencgOes na esfera de sua

liberdade.Porisso, 0 principio da legalidadetributaria nao significa apenas que

a pretensdo do Fisco deveter base em lei, mas ainda em lei anterior aos fatos,

 

65 Op.cit. Heleno Taveira Torres, porsua vez,tratando da segurangajuridica como garantia material, afir-

ma: “E dessa garantia de seguranga juridica, em termos subjetivos, advém umestado de expectativa de
confiabilidade no ordenamento quese pode definir como principio da protecdo da confianga legitima,

passivel de ser alegadoe exercido na preservago das expectativas legitimas de certeza e estabilidade no
continuo da aplica¢ao do sistema”(p. 18); para o autor, a protecao da confiangaesta atrelada 4 “garantia
de previsibilidade” (p. 209). Sobre 0 aspecto de garantia, vale ainda mencionar a colocagao do autor:
“Nesse sentido, afirma-se 0 paradoxo da segurancajuridica, pois, nao obstante seja um principio e valor

protegidopelo Estado, ao mesmotempofunciona como garantia de outros principiose valores, formais ou
materiais, do ordenamento parasua preserva¢ao contra as hipéteses de inseguranga geradaspelo Estad0”

(op.cit., p. 28). Finalmente, para Odete Medauar, a confianga legitima imp6e, por exemplo, “a previsdo
de um regimedetransi¢ao quando ocorrerem modificacdes de leis vigentes”(op.cit., p. 230).

66 SCAFF, Fernando Facury. Responsabilidadetributaria dos contribuintes em razio da guerrafiscal. In:
ROCHA,Valdir de Oliveira (Coord.). Grandes questées do direito tributario. |. ed. Sao Paulo: Dialética,

2015.
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cuja tributagao se pretende”*’. Logo,a retroagao da exagao para prejudicar o
contribuinte que agiu de acordo com

a

lei ent&o vigente seria fazer da legalidade
= da seguranga juridica clausulas meramente ocas.

Assim, a segurancajuridica protege, na perspectiva da guerrafiscal, a po-

sicdo dos contribuintes. Deixa-los “pagar a conta” dos sucessivos ataques dos

Fstados-membros, unscontra os outros,seria fazer tabula rasa deste principio

constitucional basico.

IV — Resposta aos Quesitos

20. Com base nestas breves colocac¢ées, cabe prosseguir com a resposta

aos quesitos apresentados.

1) Qual o conceito de segurangajuridica em matéria tributaria?

O direito busca dar certezas a umaluta pelo poder que ocorre diariamente

na sociedade.Isso ocorre através de algumas chaves de seguranca, sendo uma

delas a legalidade — em direito tributario, vige algo ainda mais rigoroso:a estrita

legalidade, através da qual duas condutas,a deinstituir e a de aumentartributos,

est’io sob o mais rigoroso controle do Parlamento. Existem outras chaves de se-

guranca, como0 ato juridico perfeito, a coisajulgada, a irretroatividadedasleis

e0 direito adquirido, a regra da anterioridade,o controle de constitucionalidade,

a imposigdo de transparéncia e publicidade para os atos publicos e as regras

referentes a prestac4o de contas. Tudoisso, € muito mais, compde aquilo quese

pode chamardo arsenal de chaves de seguranga do direito para controlar o poder.

2) A clareza e determinagaoda lei tributaria é uma exigéncia do principio

da estrita legalidade tributaria? Em caso afirmativo, aplica-se o art. 11

da LC n° 95/98 para explicitar tal aspecto da estrita legalidade? Quais as

consequéncias da obscuridade ou indeterminacdoda legislagao tributaria?

O Fisco pode opor-se a isso com basenoart. 3°da LINDB? E no caso de

consultaformal: quais os critérios devem ser observadospara caracterizar

a divida da legislagao (sob pena da sua ineficacia, de acordo com

o

art.

52, VI, do Decreto n° 70.235/72)?

Vagueza e indeterminacao fazem parte da linguagem do direito ¢ nao tornam

necessariamente uma normajuridicamente menos segura, embora a redugao dos

graus de indeterminacao da norma sejam relevantes. A norma tributaria deve

sempre buscar maior fechamento e menor sndetermina¢4o — mais do que ocorre

com as normassujeitas 4 legalidade genérica. Deve buscar ser {20Preee clara

quanto possivel, estabelecendo conceitos (ou tipos) que sejam imedia mente

Cognosciveis e deixem menor espago a atuagao 4 criatividade do aplicador. E

ee

67 Op. cit., p. 31.
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sempre, ainda queaceito algum grau de indetermina¢4o, deverndeixar legalmente
>

, . 3

explicitos na norma padrées ou balizas minimos (obstado o a shea em
branco”) que deverdo ser imperativamente observados, em relacdo a todos Os
caracteres essenciais da incidéncia tributaria.

Ainda assim nao se deve considerar que apenas Os nivets mais elevados de

determinagao é que darao cumprimento a reserva legal tributdria.

O art. 11 da LC n° 95/00 orienta melhor construgao legislativa mas, dada a
propria natureza da atividadedolegislador, nao é capaz de invalidar norma que
traga algum grau de indeterminacao.

Amaiorindeterminacao da norma certamente exige do aplicador maior 6nus
argumentativo para validacao e realizagao do juizo de adequagao com outras
normasdo sistema constitucional-tributario.

As consultastributarias formais so instrumentosrelevantes na promog¢ao da
seguran¢ajuridica, no que orientam a atuacao do contribuinte. A indeterminagao
normativa torna a consulta ainda mais cabivel e necessaria, cabendo as admi-
nistra¢Ges fiscais maior responsabilidade porsua resposta adequadae integra.

3) A criagao de obrigacao acessoériaprescinde delei estrita? Quais oslimi-
tes para a criagao de uma obrigacdo acessoria ePara imposigao da multa
respectiva? O ndo cumprimento de obrigagao acessoriaJustifica a cobranca
de um tributo (obrigagdoprincipal) ou serve comocondi¢daopara o gozode um beneficiofiscal? Quem tem poderpara criarobrigacdo acess6ria?
Asobrigagéesacessorias nao estdo Sujeitas ao principio daestrita legalidadetributaria, antes obedecendo apenasa legalidadegeral(art. 5°, II, da CF/88) ealegalidade administrativa(art. 37, caput). Desta forma, podemser criadas pornorma infralegal desde que a lei formal assim permita/delegue.

(como a exigéncia de “idoneidade documental”de beneficiofiscal.
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E no caso em que a alteragdo seja benéfica ao contribuinte e ndo tenha
sido determinada porlei?

Nao,a lei nao podedelegarinstitui¢4o ou modificacio de tributo. Em aten-

cdo a reserva legal tributaria, apenasa lei podecriar tributo e estabelecer seus

elementos essenciais. O mesmo ocorre quanto a sua majorac4o — indelegaveis.

Nessashipoteses, a delega¢ao possivel sera apenas aquela regu/amentar, que vise

esmiucar 0 conteudodalei tributaria, sem nunca ultrapass4-lo ou contraria-lo.

Isto vale tanto para as modificagées que majorem o tributo quanto para

aquelas que os reduzam®.

5) Atende a segurangajuridicaofato de os Estados e o Distrito Federal,

mediante consenso alcancado no Confaz, editarem leis concedendoremis-

sGo de dividas tributarias surgidas em decorréncia do gozo de beneficios

fiscais implementados no ambito da chamadaguerrafiscal e considerados

inconstitucionais pelo STF?

Sim, a segurangajuridica seria promovida caso 0s Estados editassem, com

a autorizacao do Confaz,leis de remissao dos créditostributarios que se referem

ao gozo de beneficios fiscais que vieram a ser declarados inconstitucionais no

contexto da guerra fiscal do ICMS.Tratar-se-ia de evidente maneira de afirmar

em concreto as ideias de certeza, estabilidade, previsibilidade e prote¢do da

confianga, de maneira que 0 contribuinte nao seja surpreendido com oneragao

rigorosa decorrente de situagao em quetao somente cumpriu o estabelecido na lei.
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