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Estrutura e Objetivos

 Esta apresentação está separada em duas partes:

 Parte 1: Análise do Código Tributário Nacional (“CTN”) de uma

perspectiva axiológica.

 Parte 2: Análise da atualidade dos dispositivos contidos no Código

Tributário Nacional.

 O objetivo da palestra é provocar o debate sobre a capacidade do CTN de

servir como espinha dorsal do Direito Tributário Brasileiro no Século XXI.
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Parte I

Análise do Código 

Tributário Nacional de uma 

perspectiva axiológica
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50 Anos do Código Tributário Nacional

 A importância do CTN no desenvolvimento do Direito Tributário brasileiro.

 CTN e Federalismo fiscal: a relevância do Código na criação de uma

“estrutura básica” do Direito Tributário aplicável a todos os entes federativos.

 O surgimento do CTN em uma fase pré-científica do Direito Tributário no

Brasil e suas consequências.
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Um Código sem “Alma”?

 Contexto histórico do CTN e o debate tributário possível: formalismo tributário

nas décadas de 60, 70 e 80.

 Outros diplomas normativos da época da ditadura seguiram a mesma lógica

estritamente formal: Ex. Decreto nº 70.235/72.

 Desenvolvimento de um Direito Tributário essencialmente formal,

baseado na busca de uma segurança jurídica conceitual utópica, calcada

em princípios como a chamada tipicidade cerrada (“conceito fechado,

seguro, exato, rígido, preciso e reforçador da segurança jurídica” – Carrazza).

 Cisão artificial entre o Direito Tributário e o Financeiro, separando-se o

“arrecadar” do “gastar”, com graves consequências – cujos efeitos estão sendo

sentidos atualmente.
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Virada Axiológica com a CF/88

 A CF/88 não possui uma

fundamentação axiológica

unidimensional.

 Com sua entrada em vigor, o valor

segurança, normalmente apontado

como o único fundamento do

Sistema Tributário, passa a ter que

conviver com outros valores, como a

justiça e a solidariedade.
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Virada Axiológica com a CF/88

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado

Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.
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Virada Axiológica com a CF/88

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;

II - garantir o desenvolvimento nacional;

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades

sociais e regionais;

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,

idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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Virada Axiológica com a CF/88

 A criação de um Estado Social Fiscal e suas consequências sobre a

fundamentação da tributação.

 A decisão paradigmática do STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº

601.314 e da ADI nº 2390: Reconhecimento do dever de pagar impostos

como um dever fundamental e a sua utilização pela Corte como elemento de

ponderação de direitos fundamentais dos contribuintes.
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Falência do Discurso Formal no Direito Tributário

 O discurso essencialmente formalista, que busca segurança jurídica apenas

no texto normativo, não se mostra mais suficiente para proteger os direitos dos

contribuintes, criando uma ilusão de segurança jurídica.

 Enquanto focam-se as atenções na suposta tipicidade, esquece-se que a

segurança é alcançada na interpretação/aplicação, deixando-se de atacar o

principal problema do Direito Tributário Brasileiro: a carência de um órgão de

aplicação do Direito que atenda às necessidades do Estado e dos

Contribuintes no contexto atual.

 Um dos maiores exemplos da falência da argumentação formal/conceitual

pode ser encontrado no campo do planejamento tributário.

 Incapacidade do Código Tributário Nacional de servir de instrumento de

mediação dos problemas tributário-financeiros contemporâneos.
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Parte II

Análise da atualidade dos 

dispositivos contidos no 

Código Tributário Nacional
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? A Lacuna da 

Regulação da Atividade de Fiscalização

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter

geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a

competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de

fiscalização da sua aplicação. [...].

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer

disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,

livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes

industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.

Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os

comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a

prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.

Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de

fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do

procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a

conclusão daquelas.
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? A Lacuna da 

Regulação da Atividade de Fiscalização

 A previsão de limites à atividade de fiscalização foi transferida à legislação

tributária. Trata-se de competência delegada que normalmente é exercida

pela própria Administração Pública.

 Na falta de pautas claras para o exercício da competência fiscalizatória, o

contribuinte não tem instrumentos de proteção no caso de abuso.

 No vácuo do CTN e da legislação ordinária problemas concretos passam a

ter que ser resolvidos diretamente por princípios, sem a intermediação de

regras infraconstitucionais – sobrecarregando o STF.

 A insuficiência do Código fica ainda mais evidente em um cenário de: (a)

digitalização da fiscalização; e de (b) globalização da fiscalização (parágrafo

único do artigo 198 do Código).
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? A Superação 

das Regras sobre Lançamento

 O CTN foi elaborado no contexto do lançamento de ofício. Atualmente é

aplicado em um cenário de lançamento por homologação e, mais

recentemente, no contexto do lançamento por homologação com fiscalização

digital.

 O STF e, posteriormente, o STJ, superaram os limites textuais do CTN

para defender a posição de que a declaração do contribuinte constitui o crédito

tributário.

“O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao

sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade

administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da

atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”. (Súmula 436 do STJ)

 Esta interpretação evoluiu para incluir o depósito judicial feito pelo

contribuinte.
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? Um Grande 

Esquecido, as Contribuições

Art. 4º A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da

respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:

I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;

II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.

Art. 5º Os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria.
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? Um Grande 

Esquecido, as Contribuições

Art. 217. As disposições desta Lei, notadamente as dos arts 17, 74, § 2º e 77, parágrafo

único, bem como a do art. 54 da Lei 5.025, de 10 de junho de 1966, não excluem a

incidência e a exigibilidade: (Incluído pelo Decreto-lei nº 27, de 1966)

I - da "contribuição sindical", denominação que passa a ter o imposto sindical de que

tratam os arts 578 e seguintes, da Consolidação das Leis do Trabalho, sem prejuízo do

disposto no art. 16 da Lei 4.589, de 11 de dezembro de 1964;

II - das denominadas "quotas de previdência" a que aludem os arts 71 e 74 da Lei 3.807,

de 26 de agosto de 1960 com as alterações determinadas pelo art. 34 da Lei 4.863, de

29 de novembro de 1965, que integram a contribuição da União para a previdência

social, de que trata o art. 157, item XVI, da Constituição Federal;

III - da contribuição destinada a constituir o "Fundo de Assistência" e "Previdência do

Trabalhador Rural", de que trata o art. 158 da Lei 4.214, de 2 de março de 1963;

IV - da contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criada pelo

art. 2º da Lei 5.107, de 13 de setembro de 1966;

V - das contribuições enumeradas no § 2º do art. 34 da Lei 4.863, de 29 de novembro de

1965, com as alterações decorrentes do disposto nos arts 22 e 23 da Lei 5.107, de 13 de

setembro de 1966, e outras de fins sociais criadas por lei.
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? O 

Anacrônico Capítulo sobre Interpretação

 A equivocada pretensão de encapsular o processo de interpretação/aplicação do

direito.

 O artigo 108 é uma regra de integração e não de interpretação.

 O artigo 109 é de difícil interpretação. Pode ser lido como uma regra que limita a

interpretação "do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas” de

Direito Privado, ou para sustentar a posição oposta.

 O artigo 110 é dirigido ao legislador, não ao intérprete.

 O artigo 111 tem como premissa uma suposta “interpretação literal”. Mas o que é

“interpretação literal”?

 O artigo 112, embora seja efetivamente uma regra de interpretação, apenas

replica padrão típico da interpretação de normas penais.
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Atualidade dos Dispositivos do CTN? A 

Insuficiência das Regras sobre Sujeição Passiva

 Figuras relevantes, como a da substituição tributária, não são tratadas pelo

Código.

 Temas como o da responsabilidade tributária do sócio e do administrador têm

regramento insuficiente, deixando grande espaço para a criação

jurisprudencial.

 A questão da solidariedade por interesse comum no fato gerador é outra cuja

regulamentação sucinta também gera controvérsias.
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CONCLUSÃO
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Conclusão

 O CTN teve fundamental importância na sistematização do Direito Tributário

Brasileiro, tendo servido de alicerce para o seu desenvolvimento.

 Contudo, impõe-se reconhecer que, aos 50 anos, não reflete mais o Sistema

Tributário Nacional criado pela Constituição Federal de 1988.

 Ademais, nota-se que diversos temas relevantes para a relação Fisco-

contribuinte no Século XXI não estão tratados no CTN, ao mesmo tema que

outros tantos que estão foram superados pela jurisprudência.

 É hora, portanto, de se pensar um novo Código. Um Código elaborado para a

Administração Tributária digital e global, e para a economia digital, e não para

a economia industrial de meados do Século XX.
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Obrigado pela Atenção.

Sergio André Rocha
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