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1. Posicao da questao
1. O Direito é umproduto cultural de umacerta sociedade®’. Nao é haurido docéu, ou revelado porsdbios jurisconsultos
que o tenhamdescoberto emprateleiras empoeiradasde bibliote€as medievais. Decorre de nossahistéria de vida, pois construimos
© Direito comnossas agées € atitudes, no quotidiano de nossas vidas. Ao cumprir uma normaouao nao dar importancia A mesma
Considerando quese trata de uma norma “quenao vai pegar”, ou
que daremos um“jeitinho” para contorna-la, escrevemos 0Direito
em umadadalocalidade e periodo.
A assertiva de que 0 Direito é umprodutocultural nos leva a
onstatar que nao existe um Direito, mas Direitos, fruto das diver-

Professor da Universidade
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USP. Professor da UniversidadeFederal

do Para UFPA. Livre Docente e Doutor emDireito pela USP. Sécic Jo escritério
Silveira, Athias, Soriano de Mello, Guimaraes, Pinheiro & Si aff

normas jurfdicas depositadas

en la Constitucién,

las sentencias judicial
etc., son
objetive
de la vida huma ,

las leyes, los regl

pedazos de vida humana objetivad

son objetos culturales.” Recaséns Siches.

Introduccion al Estudio del Derecho, 12# ed. México, Ed. Porrda, 19
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sas variagGes possiveis em um grupamento humano: econdmicas,
temporais, espaciais, psiquicasetc.*?

Desta forma, nao se ha defalar na existéncia ontoldgica do

Direito, mas de umDireito datado de conformidade com umacerta sociedade, em um dadoperfodo de tempo, de acordo coma)

cultura desse tempo**.

No caso,a pretensaodeste trabalho é jogar luzes sobre a traje- 7
toria doprincipio da Reserva Legal Tributariaaofinal de 50 anos de:
suaexisténcia no Cédigo Tributario Nacional, Lei 5172/67, normaque

atravessou todo esse meio século sem que nenhumdeseusartigostenhasidojulgadoinconstitucional perante quaisquer das trés ConstituigGes que sobas quais vigorou; umbreve perfodosob a Constituigéo
de 1946, j4 completamente deformadapelo Golpe de 1964, umlongo
invernosob a Constituigdo de 1967 e a reformasofrida em 1969 que
endureceuo regime, e aindasob a primaveril Constituigao de 1988,

que jé perdurapor quasetrinta anos, submetidaa cerca de umacentena de emendasconstitucionais. Narealidadebrasileira atual esse fato
representa ummarcoinvejavel, se considerarmos as mais de duas mil
Agoes Diretas de Inconstitucionalidadej4 propostas, além de outras

acdes de controle direto e difuso de constitucionalidade que nosso
ordenamentojuridicoadmite.

Oescopodeste trabalho, portanto, € dissertar sobre a atua-

lidade do Principio da Reserva Legal Tributaria estabelecido pelo

83

Ver, entre outros, Eros Roberto Grau, O Direito Posto e 0 Direito Pressuposto; SP,
Malheiros, 1996, item1.2. Também Oscar Correas,Sociologia del Derecho y Critica
Juridica, México, Ed. Fontamara, 1998, item 8. Fago observar que ndo estou

, e que foi acatado pelas Constituigdes mencionadas. Nao se
ta de umaanilise histérica fr acionada, considerado cada pe-

todo normativo e suasvicissitudes, mas analisar a conformagao
lessa exigéncia na contemporanei dade.

Il - Diferengas entre o principio da legalidadee
o dareservalegal
2. Umadasformasatravés das quais se garante aos cidadaos
em geral um poucode segurangajuridica contra os arbitrios no
exercicio do Poderé através de um sistemapelo qual o Poder controla o proprio Poder, denominado Separagéiode Poderes.

Essaideia parte de John Locke,tericoinglés do século XVII,
que a apresentou emsuaprincipal obra, Dois tratados sobre o gowerno, em 1689*°. Locke vislumbroua existéncia de trés diferentes
fungGes para o exercicio do governo, que seriamexercidas pelos Poderes Legislativo, Executivo e Federativo**. Segundo ele, “o poder

do legislativo, em seus limites extremos,limita-se ao bem ptiblico
37
da sociedade”*’.
Previa oautora existéncia de quatrolimites ao Poder Legislativo: 1) “Ele deve governar atravésdeleis promulgadas e
estabelecidas, que nao poderdo variar nos casos particulares, mas
Segundo uma mesmaregra para ricos e pobres, para o favorito na
Corte e o camponés noarado”; 2) “Tais leis nao devemdestinar-se

a outro fim que nao, emtltima andlise, ao bem do povo”; 3) “N: do
devemimpor tributos sobre a propriedade do povo, semoseu con-

convencido deque o Direito frui unicamente do modo econdmico de produgao, mas
certamenteele

n dos seus componentes mais determinantes, dentre varios outros.

84 “A instrugao é meratransmisso de conhecimentos, de técnicas, de habilidades. A
educagio, um trabalho deformacao de personalidades. E, no caso, umtrabalhode
formagao decidadania, para o exercfcio de cidadania, A educagao nopensamento
grego é o que se chamacultura, cultura docorpo ¢ cultura da alma.” Fabio Konder
Comparato, Educacdo, Estado e Poder. SP, Brasiliense, 1987, p. 92.
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A reproduciofac-similar dacapada edigdooriginal constada edi¢obrasileira de Dois

tratados sobre o gouemo, de John Locke. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, pag. 195.

John Locke. Dois tratados sobre 0 governo. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, pag,

514, Capitulo XI.

John Locke. Dois tratadossobre o governo. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, pag. 505.
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sentimento, dado diretamenteporele ou através de seus deputadog

{ido peloseu titulo de nobreza, barao de Montesquieu (1689-1755),

leis a quem querque seja ou deposita-lo em quaisquer outras mAos,
sen4o naquelas emque 0 povoodepositou”.**

teve sua obra méximapublicada em 1748 sobotitulo de O Espirito
das Leis, na qual detalhous as ideias acerca da separagao de podeHes, que tomaram fora aolongodahistéria, tornando-se umparadigma paraas modernasconstituigdes. Parte inicialmente de uma

e 4) “Olegislativo nao deve nempodetransferir 0 poder de elaborap

Comoo PoderLegislativo, na época de Locke, era decorrens
te de convocagéesperiddicas realizadas pelo soberano,ele previa q
necessidade de um Poder Executivo permanente, que cuidasse “da
execucao das leis que sao elaboradas e permanecemvigentes”®,

concep¢ao semelhante a de Locke, embora nao o referencie, pon-

Nyuandoaexisténcia de trés poderesnaInglaterra, e a existéncia de

uma atividade semelhante aquela que era denominadapeloinglés

Possivelmente para ele a fungdo de julgar, que hodiernamente
atribui-se a umpoder especifico, o Judiciario, estava inserido na
fungao executiva, na determinacao do respeito as leis.

Me poderfederativo, para desdelogo coloc-lo junto as atividades do

O terceiro podervislumbrado por Locke é€ 0 federativo, que con
tém“o poderde guerra e paz,de firmarligas e promoveraliangase todas

teu de sua vivénciano tribunal de Bordéus. Otrecho é 0 seguinte:

as transagGes e comtodasas pessoase sociedadespoliticas externas”
E interessante notar que, para Locke, o governo € depositario

do poder, e nao seu titular — essa € umareferéncia retomadaposteriormente por Rousseau. Locke, varios anos antes de Rousseau,
afirmavaa soberania popular. ’

ideia retornou ao debate com Montesquieu, em sua
3. Es
pirito das Leis”. Charles Louis de Secondat, mais conhe88
89

“Hs, em cada Estado, trés espécies de poderes: o poder legislativo, o poderexecutivo das coisas que dependemdodireito
das gentes, e o executivodas que dependemdo direito civil”.
Peloprimeiro, o principeou magistradofaz leis por certo
tempo ou para sempre e corrige ou ab-roga as que estiio
feitas. Pelo segundo,faz a paz oua guerra, envia ourecebe
embaixadas, estabelecea seguranca, previne as invasdes
Pelo terceiro puneos crimesoujulga as querelas dos individuos. Chamaremosa este tiltimo 0 poderdejulgar, e 0
outro, simplesmente o poder executivo do Estado.

John Locke. Dois tratados sobre 0 governo. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, page

John Locke. Dois tratados sobre o governo. Sao Paulo: Martins Fontes, 2005, pag. 515.

aulo: Martins Fontes, 2005,pag. 516.

No mesmo sentido quando afirma que, quando o governante “

representacio,essa vontade publica, e passa a
segundo sua prop
particular, degrada-se ¢ nio é mais do que uma pessoaparticular sem poder €
sem vontade, sem direito alguma obediéncia, pois que ndo devem os membros
obediéncia senao & vontade publica da sociedade” (John Lock Dois tratados sobre
© governo. SaoPaulo: Martins Fontes, 2005, pag. 520.

Gonzac Truc, Introduciio. Montesquieu, © Espirito das Leis, t

de Fernando

Henrique Cardoso e Leéncio Martins Rodrigues. Brasflia, UNB,1982, pag. 23.
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fio, que deveria reunir 0 poderde julgar — 0 que seguramente decor-

513-514.

90 John Locke. Dois tratados sobre o governo.
91

Executivoe estabelecer uma ramificag4oespecifica para o Judicid-

E 0 proprio Autor quedefine o que seria cadaqual desses direitos: “considerados
como habitantes de umplaneta tio grande, a pontodeser necesséria a existéncia
de diferentes povos, existem leis nas relagGes que esses povos mantementre si;
0 direito das gentes. Considerados como vivendo em umasociedade que deve ser
mantida, possu leis nas relagdes entre os que governam€ os que sao governados.
© €o direito politico. Possuem-nas ainda nas relagdes quetodosos cidadéios mantem
entre si; €0 ireitocivil.” Montesquieu, OEspirito das Leis, tradu

de Fernando,

Henrique tdoso e Leéncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB,
pig. 44
O sentido da palavra magistrado nocontexto da época € 0 de pessoaencarregada de

umafungao piiblica, e no propriamente a de um juiz,
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Observe-se que a légica exposta inicialmente notrecho
acima demonstra umadivisao semelhante aquela estabelecidg
por John Locke em1689 através do Dois tratados sobre 0 governo,

para quem competiria ao poderfederativo a atribuigao das rela-

¢Ges internacionais entre os Estados. Montesquieudescreve essas
mesmas fung6ese as atribui ao Poder Executivo, e separa deste
as fungGes de julgar, atribuindo-as ao Poder Judicidrio. E resume

estas competéncias funcionais do estado nos seguintes pardgrafos:

“Quandona mesmapessoa ou no mesmocorpo de magistratura, o poder legislativo est4 reunido ao poder executic
vo, noexisteliberdadepois pode-se temer que o mesmo
monarca ou o mesmo senado apenas estabelecamleis tic
ranicas paraexecuté-las tiranicamente
Nao haveré tambémliberdade se o poder dejulgar nao
estiver separado do poderlegislativo e do executivo. Se
estivesse ligado ao poder legislativo, o poder sobrea vida
ealiberdade dos cidadaosseria atbitrério, pois o ju z seria
legislador. Se estivesse ligado ao poder executivo, o juiz
poderia tera fora deum opressor.
Tudo estaria perdidose o mesmo homem ou o mesmo corpo
dosprincipais, ou dos nobres, ou do povo,exercesseestestrés

poderes: o defazerleis, o de executar as resolugdes publicas, e

ode julgar oscrimesouas divergénciasentreos individuos.

Para Montesquieuo Poder Legislativorepresentaria a “von-

pode ocorrer atrav és de seus representantes”; j4 o Poder Executivo
seria apenas “a execugao dessa vontade””*. A vantagemdos representantes, diz Montesquieu,é queeles so capazesde discutir os negOcios publicos, nao sendo 0 povocapaz detal tarefa, “o que constitui um dos graves inconvenientes da democracia””. Nao haveria necessidade, prossegue 0 autor, que os representantes, que receberam
umainstrucao geral daqueles que os elegeram, venham a receber
outra a cada questao, emboraisso pudesse expressar melhora voz

dopovo, “masisso ocasionaria infinitas delongas, tornaria cada de-

putado senhorde todos os demaise, nas ocasides mais urgentes, um

caprichoparalisaria todaa nagio.” Esse Legislativo deveexistir para
fazer leis e “para ver se as que fez estao sendo bem executadas”™,
© que permite vislumbrar a atividadefiscalizatéria do Executivo, o

que mais tarde caracterizaria a funcao dos parlamentos.
Como sevé, Montesquieu nao era a favor da democraciadireta, mas da representativa, e nao perdia de vista a manutengdo
de seus privilégios de classe, criando em sua obra, inspirada na
Inglaterra, duas assembleias parlamentares, uma para representar
os nobres € outra para 0 povo.

E osjuizes, no sistema proposto, “nao sao mais que a boca
que pronuncia as sentengas da lei, seres inanimados que nao podem nem moderar sua forga, nem seurigor”®',
97

tade geral do Estado””, sendo necessdrio que “o povo, em seu conjunto, possua o poderlegislativo”, o que, nos grandes Estados, s6

Leéncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982,
99

95

L

Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugao de Fernando Henrique Cardoso
cio Martins Rodrigues. Bi

, UNB,198.

Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugdo de Fernando Henrique Cardoso e

Leéncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982
108

188,

Montesquieu, O Espirito das Leis, traduga de Fernando Henrique Cardoso
Ledncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag. 189.
Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugdo de Fernando Henrique
Cardoso

100

pag.188.

Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugo de Fernando Henrique Cardoso e

Le6ncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag. 189.

Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugdo de Fernando Henrique Cardoso e

Ledncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag. 190.
101 Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugdo Fernando Henrique Cardoso e
LeGncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag.193.
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O Poder Executivo, enfim, nao deveestatuir sobre a arrecg,
dagao,pois 0fizesse nao maisexistirialiberdade “no ponto mais

importante dalegislagéo”. Por outro lado, se 0 Poder Legis
ative

estatui para sempre sobre a arrecadacio do dinheiro, e nao de ano

para ano, tambémcorre o risco de perder sualiberdade, pois
Poder Executivo nao mais dependerédele

Montesquieu usa todo ocapitulo décimo terceiro de sua obra
para tratar da arrecadacao, mencionando que “para fixar correta:
menteessas rendas, cumpre considerar as necessidades do Estado e

as necessidades dos cidadaos. Nao se devetirar das necessidadesreais do povo parasuprir as necessidades imagindrias do Estado”, que

do aquelas “exigidas pelas paixdes e fraquezas dos que gov ernam, a
atrag’o de um projeto extraordindrio, o desejo doentio de uma gloria

indtil e uma certa impoténciado espirito contraos caprichos”. E arre=

mata: “amitide, os que, com umespirito inquieto, estavam na diregao

dos negécios sob 0 governodo principe, julgaramquea necessidadsg
do Estado eramas necessidades de suas almasinsignificantes”.
Montesquieu€ partidério daquilo que hoje chamarfamosde

tributagio indireta, pois “sio aqueles que os povos menossentem”,
mesmosabendo que quem paga é 0 comprador, pois confunde o
tributo como prego.!*
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Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugio de Fernando Henrique Cardoso e
Ledncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag. 194.

Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugdo de Fernando Henrique Cardoso €
Ledncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag. 241
104 Montesquieu, O Espirito das Leis, tradugdo de Fernando Henrique Cardoso
Leéncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982, pag. 244. Isso recorda um
debatehod
10 sobre teoria da repercuss’io econémica na repeticdo de indébitos
tl
i indiretos, objeto do art. 166 do Cédigo Trik rio Nacional e
tributérios
Stmula
546 do STF. Para esse debate recomenda-sea leitura do texto de Brando Machado

(Repetigao do Indébito no Direite ibutario, In: [ reito Tributario - Estudos em
Homenagem a Ruy Barbosa Nogueira, Sao Paulo: Ed. Saraiva, 1984, pags. 61 a 106).
110

Direito Tributdrio: uma homenagem aos 50 anos do CT?

intuito expresso por Montesquieu comessaorganiz: agdo de

40 dos poderes é a obtengaodaliberdadepolftica, através
ploqueio recfproco entre os Poderes do Estado.Eis 0 trecho:

“O corpolegislativo, sendo composto de duas partes, uma
paralisaré a outra por sua miétua faculdade de impedir.
Todas as duas serio paralisadas pelo poder executivo, que
© ser4, por sua vez, pelo poder legislativo. Estes trés poderes deveriamformar umapausa ou inagéio. Mas como,
pelo movimentonecessdrio das coisas, eles sao obrigados

a caminhar,sero forgados a caminharde acordo"™”

Com isso, segundo Montesquieu, se poderé chegar ao ideal

de funcionamento do Estado,qual seja, que “o poder freie o poder.
UmaConstituigdo sera de tal modo que ninguém ser4 constrangidoafazer coisas que alei nao obriga e a nao fazer as que alei

permite”, pois “a experiéncia eterna mostra que todo homem que

tem poderé tentado a abusar dele; vai até ondeencontra limites.”
Afinal, a “liberdade€ 0 direito de fazer tudo queasleis permitem;
se um cidadaopudesse fazer tudo queelas profbem, ndo teria mais
liberdade, porque os outros tambémteriam tal poder.”
A formula da separagao de poderes, portanto, visa bloquear o
funcionamentodoEstado, reduzindo o poder absolutista nas maos
de umas6pessoa, e criando umsistemaondevarios rgiosse freariam reciprocamente. O queresultasse desse conjuntodefreios e
contrapesos € que seria a vontade do Estado. Montesquieu mantinha a monarquia funcionando, mas atada aos outros poderes, o
que limitaria seu poder.
Inegavelmente essa fSrmula de organizagéo e método para
© funcionamento do Estado era uma reagao ao que se via naquela

105 Montesquieu, © Espirito das Leis, tradugdo de Fernando Henrique Cardoso e
Leéncio Martins Rodrigues.

sflia, UNB, 1982, p:
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€poca, 0 povoera “compostoapenasdeescravosligados as terras, @

Art. 162 Asociedade em quenao esteja assegurada a garantia dos direitos nemestabelecidaa separagao dospoderes nao tem Constituigao.
Art. 4°. A liberdade consiste em poderfazer tudo que nao prejudique o proximo. Assim, 0 exercicio dos direitos naturais de
cada homemnao temporlimites senéo aqueles queasseguram
0s outros membrosda sociedadeo goz0 dos mesmos direitos.
Estes limites apenas podemser determinadospelalei.

©terceiroestado, que deve formar os operdrios e os comerciantes?06

Através do art. 16 foi consagradaa separacao de poderes, e a
determinacao de que semela nao haveria Constituigao. E pelo art.

€poca, segunda metade do século XVIII, coma decadéncia do Pod,

absoluto da monarquia e a ascensao de um EstadoLiberal, Era im

portante para os negécios privadoster previsibilidade e seguranga
estatuigdes ptiblicas, motivo pelo qual a dominacao do Poder Legis,
lativo representativo pelo povo era necessdria, mas mitiga
dapela mau
nutengao de uma camara legislativa compostapelos nobres.
Naquelg

os escravos chamadboseclesidsticos ou gentis-homens, porquesao
og
senhores desses escravos. Sobram, pois, poucas pessoas para compor

Esse bloqueio era tanto maior porque o Poder Legislativo nao
era permanente, mas reunido periodicamentepela monardquia, 9
mesmoocorrendo como PoderJudiciério'™, o quedeixava muito

poder nas maos do Executivo, que remanesceria com o trono, porém muito menosdo que nos Estados despéticos.

4. A ideia de separacao dos poderes de Montesquieu, cujo
€scopoera separar para permitir a liberdade, grassou pelo mundo.
Todas as
as Constitu
Constituiigdes
gée: passaram
ssaram. a¢ conterr essa
es regra, amparada

pelo grande impulso ocasionado pela Declaragao dos Direitos do

Homem e do Cidadao, de 1789,fruto da Rev ‘olugao Francesa, que
emdois de seus artigos estabelece\

42 foi determinado ques6 a lei — aqui entendida comoatoresultante
r limites aliberdade
do PoderLegislativo — é que poderia estabel

do homem.Desse modo,a consagragaodalei como a expressao maxima de delimitacaodaliberdade do homemfoi estabelecida como
um paradigma inafastavel para a existéncia de Constituigdes, consagrando oPoderLegislativo, resultante da democracia representativa, como 6rg’io maximoderepresentagao popular.
5. Ocorre que esse istemaniofoi suficiente para regularas
liberdades no mundocontemporaneo, pois a singela Legalidade
nao davaconta das especificidades técnicas havidas nasociedade.
Umsemntimero de questdes que envolvem 0 quotidiano doscidadaos nao podemserresolvidas na base daquilo que se convencionou chamar nosdias que corremde“legalidade ampla”.
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Montesquieu, O Espirito das Leis, tr dugao de Fernando Henrique Cardoso
e

Leéncio Martins Rodrigues. Brasilia, UNB, 1982,

430. Para a compreensio
do que significa a expressiioterceiroestado nocontexto da época, recomenda-se &
l1 eitura de A Constituinte Burguesa - O que é 0 Terceiro stado?, do abade Emmanuel

Joseph Sieyés (Rio de Janeiro? Lumen Juris, 2001, 4* ed).

107 “Se os tribunais nao devemser fixos, os julgamentos devemsé-lo a tal ponto que
uneasejam mais do que um texto exato dalei. Se fosse uma opiniao particular
do juiz, viver-se-ia nasociedade semsaber precisamente os compromissos
que nela
s&o assumidos.”

Mor

esquieu, O Espirito das Leis, tradugao de Fernando Henrique

Cardoso Ledncio Martins Rodrigues. Brasflia, UNB,1982, pag. 189.

Umexemplo didatico podeser apres entado utilizando-se as

questées de transito, que atingema todos no quotidiano. Sera que
© Cédigo de Transito Brasileiro (Lei 9.503/97) conseguiria dar

conta de todos os aspectos dasliberdade: individuais deir e vir
apenas como que consta naquela norma? Observemosoart. 47
do CTB: “Quandoproibido o estacionamentona via, a parada
deverdri tringi e ao tempo indispensavel para embarqueou desembarque de passageiros, desde que nao interrompaouperturbe
113
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o fluxo de veiculos ou a locomogao de pedestres.” Ora, a norma

nao diz emquais vias de cada cidadeoestacionamentoser4 Proj.
bido! Quem o faras 2r40 Os Grgaos municipais de transito e segu.

ramente nao ha nenhuma lei especifica que determine em qual

tua sera proibido estacionar. Isso é usualmente determinadopelog
6rgaos municipais de transito e transformadoematos administra.
tivos que sao exteriorizados através de simbolos: placas de transite
indicativas que em determinadaviaser4 proibido estacionar.

Enfim, tudo isso ocorrerd semlei especifica para reger esta
conduta — apenas com uma lei ampla (denominada tecnicamente

delei quadro, pois s6estabelece a moldura da norma, cujo contetdo
sera preenchido por normasinfralegais).
Por outraspalavras, oprincipiodalegalidade, em seusentido

amplo, admite delegagdo de competéncia normativa

ou seja, admi-

te que outra norma de Ambito infralegal, usualmente administra-

tiva, complemente 0 conceito amplo estabelecido, e implemente a
pretendida.

diretr

6. Neste passo é que surge uma diferenga normativa que
é palpavel no ordenamento juridico, que é 0 estabelecimento do
principioda“reservalegal”, através da qual sé através de lei — reservadoalei — € que se pode adotar determinada conduta.
Nodireito penal é conhecido 0adégi : sem prévialei, é nulo o

crime e nula a pena'®’, Esta norma, quevai reger diretamentea liberdade da pessoa, nao admite delegagao de competéncia normativa

—s6a lei, entendida como ato do Poder Legislativo, € que poderd
estabelecer o que seja umcrime. Portanto, todosos detalhes descre-

vendo a conduta considerada criminosa devem estar contidos na
lei, sem os quais nao haveraa possibilidade de incriminagaopenal.
Pode-seafirmarque areservalegal penal é apenaspara atipificago

108 Queem nosso Direito foi positivado na Constituicao no art. 5°, XXXIX.
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crime € para oestabelecimentoda pena. Normainfralegal pode

ir a estabelecer o hordrio dos detentos tomaremsol no patio das
itencidrias, naocircunscrita areserva legal penal.

O mesmo ocorre no direito tributario, no qual algumas conidutas s6 sao permitidas ao Estado atravésdelei emsentidorestrifo, tal como a decriar e a de aumentartributos. S6 através de atos
do Poder Legis ativo descrevendointegralmente a condutaestabeJecida como geratriz do pagamento, ou do aumento, de tributos é
que estes poderao como tal serem considerados e cobrados. Sem
Jei emsentido estrito, nao podera haver tributago. Oart. 150, I,
ida Cartaestabelece que: “é vedado(...) exigir ou aumentartributo

semlei que o estabelega”. Notaxation without representation,
A diferenga entre ambas as situagdes € flagrante. No Principio amplo da Legalidade admite-se a delegagdo de competéncia

normativa para outros 6rgaos diversos ao Poder Legislativo. Na

reservalegal, ou Principio restrito da Legalidade, essa delegagao
de competéncia normativa é vedada, devendo constar na prépria
lei (ato do Poder Legislativo) todos os requisitos para que tenha
eficacia juridica a conduta regrada.

Deve-se observar que a Reserva Legal tem outro aspecto a ser considerado. Nao se trata apenasda exigéncia de lei em
sentido formal, como ato do Poder Legislativo, mas também da
exigéncia de quorum minimona presenga e na votagdo para aprovacao de leis para cada qual das matérias. Por outras palavras, é
exigido para alguns assuntos que maior ntimero de parlamentares
esteja presente na sessao de votagdo, e que um nimero superior
destes parlamentares presentes vote no sentido de aprovaraquela

proposta, a fimde que ela possavaler.

Vamos ao direito brasileiro positivo. A normado art. 69 da
CE/88 estabelece que as leis complementares serao aprovadas por
Maioria absoluta; 0 que as diferencia dasleis ordindrias, para as
115
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quais basta maioria simples. Esta distingdo denota uma diferenga)

entre estes dois tipos deleis, implicando na exigéncia de maigg
“convergéncia de vontades”para a aprovagao dasleis complementay
res do que paraasordindrias.
Logo,no direito brasileiro, existem matérias que s6 podem sep

consideradasvalidas se aprovadas porleis complementares, que re.
querem maior convergénciade interesses do que pelas ordindrias,

Trata-se de umaoutravertente do Principio da Reserva Legal.
Um exemplo destasituagao pode ser verificado pela exigéncig

contida no art. 146 da Carta de 1988, através do qual sao discris
minadas algumas matérias que mente podemser veiculadas por

lei complementar, dentre elas a de estabelecer normasgerais de
legislagao tributéria, notadamente sobre prescrigdo, decadéncia,
obrigagao, langamento e crédito". Tais matérias somente terao
validade se aprovadas através de Lei Complementar, nao tendo a
Lei Ordindria poderparadisporsobreelas.
No mesmo sentidoverifica-se que algunstributosnodireito positivo bre sileiro s6 podemsercriados através de leis complementares,

como os empréstimos compulsérios e os impostos extraordindrios. A
regrageral para a criag4o de tributos é através deleis ordindrias.

mordial era unificar e, comisso, centralizar decisdes dentro do

temafederativo brasileiro.
OCTN, portanto, surgiu no seio da Constituigao de 1946 para
pyeiculacao de normasgerais, mesmo semser uma lei complementar,

écie normativa surgida no ambito da Constituigéode 1967. Como

ache a lacuna necessdria em termosde veiculagao de normasgefais, foi recepcionadopelas Constituigdes de 1967 e de 1988.

9, Observe-se aindaque o Princfpio da Reserva Legal naose

iircunscreve & Constituigdo, podendo ser exigido por outras nor-

Dynas, como ocorre com o Cédigo Tributério Na

ional no art. 97,
que cria umrol de condutas que s6 podemser veiculadas através
delei emsentido formal

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
1- a instituicao detributos, ou a sua extingdo;
IL - a majoracao de tributos, ousua redugao,ressalvado o
disposto nosartigos 21, 26, 39, 57 e 65;
II - a definigdo do fato gerador da obrigagio tributéria
principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3° do artigo 52, e do seu sujeito passivo;

IV - afixagao dealiquotado tributo e da suabase de cél-

8. O CTN nao foi votado como uma lei complementar, mas

culo, ressalvado o disposto nosartigos 21, 26, 39, 57 ¢ 65;

de normas gerais existia na Constituigao de 1946', em sentido

sdes contrarias a seus dispositivos, ou para outras infra-

veicula normas gerais de direito tributario. Isto porque o conceito
similar ao estabelecido pelas Constituigdes de 1967 e de 1988. Todavia, 0 conceito deleis complementares surgiu no sistema brasi-

leiro pela Constituigao de 1967 coma fun¢ao de “complementar”
a disciplina de determinadas matérias e obtiveram comisso um
status diferenciado na estrutura normativa brasileira. Sua fung’o
109
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Art. 146, III, b, CE/88.
Art. 5°, XV, “b’

V-

a cominagao depenalidades para as agdes ou omis-

oesnela definidas;

V1 - as hipéteses de exclusao, suspensdoe extingao de cré

ditos tributdrios, ou de dispensaou redugaode penalidades

$12 Equipara-se 4 majoragaodotributo a modificagao da
suabase decélculo, que importe emtornd-lo mais oneroso.
§22 Nao constitui majoragao de tributo, para os fins do
disposto no inciso II deste artigo, a atuali ao dovalor

monetario da respectiva basede calculo.
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o
ettO excepcional a CIDE Petréleo, conforme estabelece

Varios dos incisos acima referidos dispensam maior
es

a7, 84°. |; “b” da Constituigao.

sigGes ou indagagéesjuridicas, pois dificilmente se encontr,
‘a
dias atuais quem conteste
a necessidade delei para assity,
"
a

carta em
IEmtodbosesses casos, contudo,néose trata de uma“
todaa es9” concedida ao Poder Executivo, o que violaria
ndo ao arbia constitucional assecuratéria de direitos, deixa

estabelecidas nosincisosIII, IV, V e VI, bem como pe
compreensao dos pardgrafos acima transcritos.

de um tinico Poder a majoragao ou redugaode alfquotas desses
e que
tos. A excecdo acima mencionada é determinada desd

andlise envolvendoos dois primeiros incisos do art. 97 do

quais sejam: é nec

forma
didas as condigGese oslimites estabelecidos emlei”, na

sdrio obedecer a Reserva Legal Tributaria

1) a extingode tributos(inciso I) e 2) para a reduc’o dos
tribute
respeitadas as excegGes mencionadase atualizadas para o conte;
to da Constituigao de 1988 (inciso II)?

Aprimeira resposta que vem & mente, nos dois casos, é q

a Reserva Legal Tributaria € necessaria, seja para extinguir,
seja

para reduzir tributos, pois se trata de norma plenamente vigente,
,
nao o declara
declaradda
a inconst
inconstitu
c al. Logo,
itucion
x se o Poder Executiv
3
o editar
i
uma norma infralegal declarando que nao vai mais cobrar deters
minadotributo,ou ainda, estabelecendo a reducao da alfquota de
certotributo,ele sera ilegal.
Porém, sera que essa primeira conclusao esta correta? Sera
que o Poder Executivo sé pode deixar de cobrar determinadotributo, ou reduzir sua incidéncia, se autorizado pelo Parlamento?
Este € 0 ponto aser analisado adiante.

IIL. Excegées a reserva legal tributdria
10. As exceges a Reserva Legal Tributdria sao reconhecidas

pela Constituigao de 1988 no art. 153, $12, quais sejam: imposto

de importagao, imposto de exportacao, imposto sobre produtos

$12 doart. 153, CF, o que leva Roque Carrazza a admitir que
passo nao ha Reserva Legal Tributdria, mas, “simplesmente

.
principio da legalidade (naoo princfpio daestrita legalidade)""”
D que justifica tal procedimento€ 0 fato de que esses tributos tém
gior facilidade parauso extrafiscal do que os demais, que possuem
acteristicas fiscais (arrecadatérias) mais fortes.

Observa-se que a excegio pode ocorrer dentro doslimites e
das condicGes estabelecidas porlei — e s6 parae: es tributos, nado
"para os demais.

A conclu Jo légica e formal que se chega é a da exigéncia da
Teservalegal tributdria para a redug’o e a extingao e tributos, por

forca da Constituicao e doart.97, II, do CTN,excetuados os menionadosnoart. 153, $12, e noart. 177, $4°, I, “b”, ambos da CF. Com
isso, qualquer redugao de tributos, oua rentincia a sua cobranga,seria

inconstitucional,respeitadas as exceges grifadas na Constituigao.
Alias, essa a opiniaio de AliomarBaleeiro, exposta de forma
sucinta emsua obra Direito Tributdrio Brasileiro, seja quando tra-

r
r \constitucional essa faculdade concedida pela Emenda
Constitucional 33/2001, que introduziu a CIDE Petréleo e permitiu a flexibilizagao

Hl Roque Carra

desuas aliquotas (Curso de Direito Constitucional Tributario, SP: Malheiros, 02007,
27 ed., pag. 299/300). Regin: Helena Costa segue o mesmo entendimento (Curse de
Direito T butdrio, SP: Saraiva, 2009, pag. 64.

industrializados e imposto sobre operagéesfinanceiras,estabelecidos nosincisos I, II, IV e V do referido artigo. Segue este mesmo
112
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Curso de Direito Constitucional Tributério, SP: Malheiros, 2007,

ed., pag. 298.
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mu

ta da extingao do tributo'", seja quando trata de su: a tedugagft

i deve-se reapontar a questéio tedrica envolvida;
E

has excepcionalidades previstas no art. 153, pardig. 1°, CF. Seré que
até mesmo para extinguir ou reduzir tribu Ito € necessdria a reserva.

legal tributaria como afirma o art. 97, Le Il do CTN?
Infelizmente sim, héreserva legal tributariainclusive para ree

dugao ou extingao de tributo, como consta do art, 97, Le II do CTN

ha cerca de 50 anos. Afinal, se ha exe co expressa consagra
da no
, ambosda CF, como estendé-la
aos demais tributos, se as excegdes devem serinterpretadas restriart. 153, $19, e no art. 177, $49, I

tivamente? A fungao do art. 97, Ie II do CTN estava e permanece

vigente, com novo fundamento de validade no art. 150, $6°, CF,
inserido pela Emenda Constitucional 3, de 1993, literis:

86° Qualquer subsidio ou isengio, redugdo de base de céle
culo, concessio de crédito presumidido,anistia ou remissao,
!
relativos a impostos, taxas ou c ntribuigdes,
s6poderdser

concedido mediantelei especifica, federal, estadual ou
Brasileiro, RJ: Forense, 2013, 12° ed., pag
Brasileiro,
» feita

inicipal, que regule exclusivamente as matérias acima

be

necessdria reserva delei tributaria para reduzir tril butos? Ou€ gy
Cientea existéncia da Legalidade ampla?Por outras palavras: E pow
sivel ao Poder Legislativo estabelecer porlei uma aliquot:
@ maxima)
de Imposto de Renda, ou de Cofins, e deleg ‘ar ao Poder E ‘€Cutivg)
a redugao ou ampliagdo desuas aliquotas,
respeitado 0 maximoess
4
i
‘
tabelecido? Observe-se que nem o IR e nem a Cofins estio
listados

M4

nt aos 50 anos do CTN

ou contribuigao,
das ou o correspondente tributo
numera
~— © do disposto
55 $709
no art. 155,
§
2°,
XI g.
sem prejuf

— s6 5porlei especffifiica isso pode
ocorrer
por
yrre! .

\ menga

utdrio: umd
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feita se refere

eens

RJ: Forense

se refere

ao texto do

prio

124 ed., pag.

mre

959,),

proprio Baleeiro

te esa

he

ynsagra, alémda reserva legal, a ex

rve-sese que
que essa norma consagra,
ObserveJe normativa,

pois somente sera valida norma que regule ex‘ade
ativa,
sas M itérias, excegdio para o ICMS, cuja regulag’o das
FA nteessas
fyame
Ges permanec
eno Ambito do Confaz, via Convénios,fruto
perm
mere ages
=

vo acima transcrit¢
texto nor
Areserva legal I vale tanto para a redugdo de tributos, quanto
Bm
igo, estando
estand plenamente validos, em sua inteireza, os
parasua ©: xtincdo,

da exces: ao C y \

no

prdprio

;

: ados
Nt oraora reforg
ados pelo art.
reforg
C
Gacisos [ ¢ II do art. 977 do do CTN,

thee

150, 86°,

art. | 53, §1°, e no art.
(fe respeitadas as excegdes estabelecidas no
17, $4°, 1, * »”, ambos da CE,para as quais vale a legalidade ampla.

IV - Delege ferenda: Reserva Legal Tributaria
comoteto impositivo
1.Conforme visto acima, por forga do ordenamento legal
legal tr tribureserva legal
“TN vigora areserva
4 e do CTN,
constante da Constituigao
F sua extingao. E
para
s como
com
tributoos
téria
ari tanto para a redugado o detribut
3, §l°,
$19, e no art. 177,
a justificativa para a excegdo prevista art. 153,

§4°, I, “b”, ambosda CF,parao IPI, IOF, Imposto d > Importagao,
Imposto de Exportagao e a CIDE petréleo é 0 fato de quetais tri-

butos so eminentementeregulatérios, e nao arrecac
>
soante osos lim) limites
Executivo consoante
permite sua gradacio pelo Poder
Poder Legislativo
Leg
70.
estabelecidos por lei — ato do Poder

funcao extrafisc
e:
scal,
Ocorre que todosos tributos possuem fungao
;

sooeann oe oats ia
que pode ser predominance ou residual. Os tributos aos qu

ampla, e nao a reserva legal, tem fungao prese aplica
aplica a a legalidade ampla,
se
6
a my plica em
dominantemente extrafiscal, regulatéria,
mas isso nao

BrunoSoeiro Vieira e Frederico Antonio Limade Oliveira

afirmar que cumprem também fungao arrecadatéria. Todos og
butos possuem as duas fungGes, em maior ou menorgrau.

Justamenteporess fato € que seria adequada uma Tec
guragao do Principio dareservalegal tributaria, a fim de que
tornasse umteto normativo além do qual o Poder Executivo
pudesse ultrapassar, mas aele fosse permitido reduzir através)
normas infralegais. Desta formaseria permitido ao Poder Exeq

tivo regular através de Decretos, as alfquotas de Imposto sobre

Direito Tributario: uma homenagem aos 50 anos do CTN

ento daseletividade, se cria redugao de tributos através de

sem que as taxas estejam nas excegdes areservalegal tributa-

prevista na Constituigo. Isso semfalar na curiosasituagao da
stenciade diferengade custosparao exercicio fiscalizatério que
jariam diferengas no valor dastaxas.
De todo modo, naose trata de mero desejo de um obserno escritorio, que poderia tentar torcer as normas vigentes
a interpreté-las visando adapté-las aos tempos atuais. Nao. As

Renda, Imposto Territorial Rural, IPVA, além de taxas divers;
sempre respeitado o limite maximo estabelecido pelalei, o q
seria inultrapass4vel. Por certo que outras normas constit ucionai
deveriamser obedecidas, tais como a que determinama isonomi
no tratamento fiscal, a universalidade, a generalidade, a impesso=
alidade, dentre varias outras que saoaplicdveis aosistema tribue
tario, sejam as normas impositivas veiculadas através da reserva
legal, como determina nosso ordenamento juridicoatual, sejapela

"que ocorrem naaplicagao dessas normas, e sugerit caminhos que
possamultrapassar tais problemas.

Essa sugestdopermitiria resolver impasses, como o atualmente
presente noAmbitotributario federal, que se depara com a redugao)
de aliquotas de Pis e de Cofins sobrereceitas financeiras através do

umaformula adequada,delege ferenda, para solucionar os problemas
concretos. Isso resulta da constatagao de que todosos tributos tém,
| em maior ou menor grau, fungdes extrafiscais, sendo conveniente

viada legalidade ampla, comosugerido.

Decreto 5.442/2005 e posteriormente elevadas através do Decreto |
8.426/2015, sendo queessacalibragdo dealiquotas foi permitida pela
Lei 10.865/04. Sera incor stitucional apenas a majorag’o ou ambas

majoragao e redugio? Seguramente, se for submetido A anélise

legal, ambas devem ser consideradas inconstitucionais, pois a Lei

nao poderia delegar ao Poder Executivo a tedugdo e a majoracao
das alfquotas de Pis e de Cofins, por completa auséncia de amparo
constitucional, umavez que vigoraa legalidade ampla apenaspara

ostributos constantes do art. 153, §12, e no art. 177, §4°, I, “b”,
ambos da CF,dentre os quais nao se encontrames 's contribuigdes.
Omesmose pode verificar em outros impasses, como, por
exemplo, na questdodas taxas de fiscalizagao, quando, sob 0 ar122

masvigentes, expostas nos t6picos anteriores deste trabalho,

monstramadiferengaentre areservalegal e a legalidade ampla,

a sua aplicac4o aodireito tributdrio, que aplica a reservalegal
clusive para a redugdoe a extingdo detributos, respeitadas as
ecdes mencionadas. O que se demonstraneste apartado sdo os

impassesverificados para a mais adequadasolugdo dos conflitos
A adogaodareserva legal comoteto para todosostributos é

que o Poder Executivo tenha em maosafaculdade (poder-dever) de
tegularessas incidéncias de forma conjuntural, respeitado sempre o

limite a ser imposto pelo Poder Legislativo, através da delimitagado

da reservalegal tributaria comoteto maximoinultrapassdvel.
Conclusées:

12.Pode-se concluir afirmando que a normaestabelecida
Pelo CTN para reduzir ou extinguir tributos, constante doart.

97, le II, permanece higida mesmoapés 50 anos de suaedigaoe
sob 03 diferentes Constituigdes, submetidaaoprincipiodareserva
legal tributdria, e ndoaoprincfpio amplodalegalidade.
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Responsabilidade tributaria do
administrador a época dofato

Passados tantos anos, propde-se um aperfeigoamento da my,
téria, o que deve ocorreratravés de alteragéo normativa tanto
Constituigéo, quanto no CTN, a fim de que as hipoteses dered,

caoe de extingaode tributos possa ocorrer através da readequagg

geradorou da dissolugaoirregular?

da reservalegal, que se tornaria umteto inultrapassvel, sen,

analise a luz da jurisprudéncia do
ST] e da posigao da PGFN

permitido ao Poder Executivo reduzir as alfquotas, e até meg;
d-las, e posteriormente aumenté-las ao sabor da conjuntura,
em razio de que a extrafiscalidade nao se encontra apenas nog!
tributos constante do art. 153, §6°, CF, mas emtodos os tributos,
emmaior ou menorgrau. Assim, a transformagao dareservalegal
absoluta, atualmente existente e ancorada no CTN e na CF/88,"
.
passandoaser uma reserva legal comoteto maximoaser cobrado,

daria ao Poder Executivo a possibilidade de melhor organizar a
fungao extrafiscal de todosostributos.

“lavio

Ge

Sabral!s

Flavio Garcia Cabral

Introducao
A presente obra representa a comemoragao dos cinquenta
anos do Cédigo Tributario Brasileiro. Dentre tantos poss eis aspectos e questdes que poderiamser tratadas de modoaevidenciar
aaplicagaodospreceitos do diplomatributariobrasileiro de regénCia nesse meioséculo de existéncia, uma emespecial chamanossa
atengiio, seja pela nossa atuagdo pratica, seja, emespecial, pela
total relevancia que o tema elegido possui.
O trato com agdes executivas fis ais regidas essencialmente
pela Lei n° 6.830, 0, € tarefa rotineira a diversos Procuradores da
Fazenda Nacionalespalhadospelopais, nas quais o que se busca é
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