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TRÊS PAPÉIS DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA 

Marco Aurélio Greco1 
 

A legalidade tributária tem sido objeto de inúmeros estudos de inegável qualidade e 

profundidade elaborados pela doutrina brasileira. A abordagem predominante que os 

informa centra-se na análise da estrutura interna do fenômeno legal, no exame dos modos de 

sua produção, tipos de ato que podem instituir ou majorar tributos, pressupostos a que 

submetidos etc. 

Sobre a função que a legalidade tributária pode assumir no relacionamento entre Fisco 

e contribuinte, os estudos não têm surgido na mesma dimensão. Ao focar a ação do Fisco, 

estuda-se a legalidade como condição e limite do seu exercício, no sentido de a Administração 

não poder agir sem lei, ou norma de efeito equivalente (legalidade como condição), nem agir 

além do que ela dispuser (legalidade como limite). Estuda-se também a legalidade da 

perspectiva do contribuinte para dizer que ela atua como garantia de proteção de seu 

patrimônio contra investidas do Poder Público. 

Pouco se avança além desse ponto, especialmente para examinar não apenas o perfil 

abstrato e formal que a legalidade tributária pode assumir, mas também o papel concreto que 

apresenta no relacionamento entre Fisco e contribuinte, no âmbito do binômio clássico 

autoridade/liberdade. 

Esta abordagem é necessária e útil para bem conhecer a figura, mas pouco diz quanto 

ao modo pelo qual a legalidade é utilizada. De fato, não se pode perder de vista que a lei é, 

essencialmente, um instrumento para alcançar determinado resultado; veículo importante no 

relacionamento social, mas sempre instrumento. 

 
1 Professor da Fundação Getúlio Vargas-Brasil 
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No âmbito tributário, este caráter instrumental mostra-se com toda clareza e dele 

resultam três papéis distintos que a legalidade tributária pode assumir; dois já se mostraram 

em plenitude na experiência brasileira e o terceiro corresponde ao mais importante passo que 

a experiência brasileira no campo tributário – envolvendo o tema da legalidade – pode vir a 

adotar. 

Ao se conceber o fenômeno tributário apenas da perspectiva do binômio 

autoridade/liberdade e vista a tributação como atividade que atinge o patrimônio individual 

– por razões históricas de todos conhecidas que vêm do relacionamento súdito/rei e da 

formação dos parlamentos – a legalidade assumiu um papel de proteção e defesa do 

contribuinte contra pretensões do detentor do poder no sentido de obter recursos financeiros 

pelo simples exercício do seu poder de fato. 

Neste contexto – cuja base é a tensão entre o exercício do poder e a proteção do 

patrimônio – o que de mais importante existe, da perspectiva do súdito, é a identificação das 

situações e hipóteses em que o poder não pode ser exercido ou até onde pode sê-lo, vale dizer, 

onde encontra seus limites. Por isso, ao se obter a conformação jurídica da tributação com o 

desenho e a complexidade assumida no século XX, a legalidade passa a ser vista pelos teóricos 

que se dedicaram ao tema como um “princípio” do Direito Tributário. 

Interessante é observar que este “princípio” – no sentido de previsão da maior 

importância para a compreensão e o funcionamento da tributação – foi na década de 50 tratado 

por Aliomar Baleeiro como limitação, vale dizer, como critério para determinar o que não se 

inclui ou não se admite no âmbito da tributação. Ou seja, nessa época, o que de mais 

importante existia na disciplina jurídica da tributação era o que ela não podia ser ou fazer. 

Esta visão dava aos princípios – e à legalidade entre eles – o papel negativo de impedir 

o exercício do poder. Realmente, se pararmos um instante e fixarmos a atenção nos clássicos 

princípios (legalidade, anterioridade, irretroatividade e proibição ao confisco – e mesmo à 

feição que à época tinha a capacidade contributiva) veremos que a sua formulação iniciava 
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com um “não”: não pode tributar sem lei; não pode tributar antes do exercício financeiro 

seguinte; não pode tributar de modo a atingir eventos passados; não pode usar a tributação 

como meio indireto para confiscar; não pode tributar se não existir capacidade contributiva. 

Estas circunstâncias levam a legalidade a assumir a feição de instrumento de libertação 

do cidadão na medida em que o jugo absoluto do poder de fato é neutralizado pela 

juridicização do seu exercício o que implica limitá-lo. 

Desta perspectiva, então, a legalidade passa a ter a função de libertar o contribuinte de 

uma relação fática de autoridade sem limites, obtendo-se com isto inestimável avanço no 

relacionamento social. 

Neste momento, pode-se dizer que estamos perante o que se poderia denominar de 

“legalidade-libertação” na medida em que é a lei o instrumento que serve para libertar o 

contribuinte na mera condição de submetido ao poder de fato do soberano, da estrutura estatal 

etc. 

Este perfil da legalidade é bem nítido na experiência brasileira; tem início com os 

primeiros estudos abrangentes de ciência das finanças e desemboca na formulação sistemática 

do Direito Tributário pelas mãos de tantos doutrinadores e que teve em Geraldo Ataliba um 

de seus mais veementes arautos. 

A busca pela legalidade trouxe inestimáveis conquistas no Brasil. Basta lembrar uma: a 

submissão das contribuições – no passado conhecidas como exigências “parafiscais” – à 

legalidade plena. Nunca é demais lembrar que até a década de 70 (do século XX) inúmeras 

contribuições foram instituídas sem lei e seus recursos nem mesmo integravam o orçamento 

público, posto que diretamente entregues a entidades específicas que agiam ao lado (daí o 

“para”) do Estado. 
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A legalidade – como instrumento que é – funcionou nesse período eficazmente para 

dar ao contribuinte um status de titular de direitos públicos subjetivos oponíveis ao Estado e 

não apenas a posição de submissão dócil desejada pelo titular do poder. 

A estratégia adotada – especialmente por Geraldo Ataliba – que permitiu este avanço 

quando politicamente vigorava um modelo autoritário de Estado, teve dois pontos de apoio. 

Por um lado, aceitava a idéia de “autoridade hierárquica” que era encampada pelos 

detentores do Poder Institucional a qual, no debate jurídico-tributário, passou a ser vestida da 

roupagem de “autoridade legal”, pois, assim como há uma hierarquia entre as patentes 

militares, também há uma hierarquia entre os tipos de instrumento jurídico (portaria, decreto, 

lei, Constituição). 

Por outro lado, buscou-se o que de mais recente existia na teoria jurídica mundial à 

época e lá se encontrou a obra de Hans Kelsen não apenas na sua Teoria Pura, mas também 

na sua Teoria Geral do Direito e do Estado cujo conjunto desenvolve uma abordagem 

predominantemente estrutural e formal do fenômeno jurídico, deixando em segundo plano o 

debate substancial, axiológico, político etc. 

Este tipo de visão conseguiu conviver com a postura adotada pela Revolução, pois se 

atentarmos para este aspecto veremos que o Governo militar, à parte as conhecidas 

circunstâncias de fato, sempre procurou institucionalizar o seu poder mediante a edição de 

normas jurídicas, embora situadas em paralelo ao poder constitucional; foi a época dos Atos 

Institucionais e dos Atos Complementares. Vale dizer, a preocupação com o instrumento (lei 

em sentido amplo) era uma preocupação comum, inclusive à autoridade.  

Aliás, o debate formal era, sublinhe-se à época, o que melhor permitia avançar no 

diálogo com um interlocutor autoritário; vale dizer, sem discutir questões sensíveis como 

desigualdade social, isonomia, controle das contas públicas e aplicação dos recursos, 

prioridades e políticas públicas etc. Diria, até, ser muito arriscado pretender naquele momento 
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histórico desenvolver uma visão do Direito Tributário em que se discutissem temas 

substanciais como esses. O próprio Geraldo Ataliba se limitava a esporádicas estocadas contra 

posturas do Governo sem instaurar um conflito direto. Lembro-me até de um insigne 

professor de Direito que proferiu palestra num dos eventos realizados naquela época pela 

PUC de São Paulo onde criticou de forma cáustica o Governo, mas que ao receber as 

respectivas notas taquigráficas para revisão e posterior publicação, suprimiu toda e qualquer 

referência dessa ordem. 

Costumo dizer que, naquela época, desenvolver uma visão substancial com o debate 

aberto de temas como isonomia, justiça, desigualdade etc., poderia causar sérios problemas 

de saúde... 

Óbvio, portanto, que a legalidade tributária precisava ser tratada da perspectiva 

exclusivamente formal e estrutural sem maiores indagações ou contestações no plano das 

relações humanas e sociais subjacentes. A isto atribuo o desenvolvimento no Brasil de uma 

visão positivista-formal do Direito Tributário que se auto-denominava a única a ter caráter 

“científico”, posto que as demais conteriam “impurezas” no sentido kelseniano. 

A obsessão pela cientificidade e pela objetividade que grassava à época – da qual não 

me excluo; basta ler o meu “Norma jurídica tributária” que é de 1974 – tinha duplo viés. 

O primeiro era dar status diferenciado e, por conseqüência, espaço de debate autônomo 

ao Direito Tributário para afastá-lo da Ciência das Finanças que, em razão da sua interface 

com a Economia, não se apoiaria numa abordagem pura (lembre-se que a Emenda 

Constitucional n. 18/65 revogou expressamente o artigo 202 da CF/46 que consagrava o 

princípio da capacidade contributiva). 

O segundo era vestir as eventuais estocadas ao Poder como mero debate “científico” e 

não político para, a um só tempo, transmitir a mensagem desejada e neutralizar as previsíveis 

reações que daí adviriam num jogo muito freqüente à época em que as palavras eram usadas 
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em duplo sentido, em caráter figurativo etc. (basta lembrar as letras das músicas compostas à 

época, as receitas culinárias publicadas em primeira página de jornal de grande circulação em 

São Paulo etc.). 

A estratégia teve êxito. Basta ver o número de Súmulas do Supremo Tribunal Federal 

editadas em matéria tributária no período militar a quase totalidade, se não todas, em sentido 

favorável ao contribuinte e limitador ao exercício do poder de tributar. 

A legalidade funcionou plena e eficazmente como instrumento de libertação do 

contribuinte. 

Esta visão, no entanto, gerou dois desdobramentos críticos que a atingiram 

profundamente. 

De um lado, o modelo formal apoiado no princípio hierárquico das normas chegou ao 

seu limite. Se, no final da década de 60 os debates conduziam à invalidade das portarias diante 

dos decretos; na década de 70 a ilegalidade dos decretos diante da lei; na década de 80, a 

inconstitucionalidade das leis diante da Constituição; na década de 90 vem à baila o tema das 

cláusulas pétreas e da inconstitucionalidade das normas constitucionais, qual será o próximo 

passo? 

Dentro do modelo formal-hierárquico não há próximo passo, pois, para dá-lo, seria 

necessário admitir que o debate jurídico transcende os aspectos formais e hierárquicos por 

envolver valores, objetivos, demandas sociais etc. o que contraria a base teórica em que se 

apóia o modelo. O modelo formal-hierárquico recusa-se a admitir não poder ser auto-

suficiente e insiste em querer negar o Teorema de Göedel. 

Com o tempo, houve um esgotamento do modelo como instrumento de libertação do 

contribuinte, posto que atingiu seu limite teórico de aplicação. Por isso, se vê com freqüência, 

um certo ritornello da capo a coda na discussão dos temas tributários. 
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Por outro lado, esta obsessão pela lei como exclusivo objeto de análise, fez com que, do 

ângulo dos teóricos, se multiplicassem proficientes e minuciosas análises do instrumento 

enquanto tal, sem que houvesse equivalente debate sobre as funções e objetivos a que ele pode 

conduzir; tal como se fosse um “Tratado sobre o Bisturi” sem uma palavra sobre a doença em 

cujo tratamento a cirurgia se tornou necessária. 

Esta obsessão levou à idolatria da lei enquanto tal, a ela se atribuindo aptidões quase 

mágicas de poder veicular qualquer conteúdo e impor quaisquer condutas ou restrições. 

A visão positivo-formal – uma eficiente solução estratégica para viabilizar o debate 

tributário em determinado período histórico em que não havia abertura política para outro 

tipo de debate – passou a ser vista como a única a ser adotada considerando-se as demais 

como “não científicas”, no sentido quase pejorativo de chamar os demais de ignorantes ou 

despreparados por não professarem a “verdade teórica” da normatividade ao seu último grau. 

Tudo isto apesar de a Constituição de 1988 – já denominada de cidadã – encampar 

profundamente uma visão substancial do papel do Estado como instrumento para instituir 

um Estado pluralista, democrático que assegura os direitos e valores fundamentais etc. Basta 

ler o seu preâmbulo. 

As sucessivas derrotas do Governo em debates tributários em razão de vícios 

detectados na elaboração ou na formulação das leis, fez com que a lição fosse aprendida e cada 

vez menos vícios formais surgissem. 

Ao mesmo tempo, o cultivo à legalidade pura abriu espaço para que uma lei – agora 

não passível de contestação, posto que bem formulada – veiculasse os mais diversos 

conteúdos com a característica comum de proteger o interesse arrecadatório do Estado 

mediante criação de novos institutos ou atribuição de maiores prerrogativas ao crédito 

tributário cuja interface é a imposição de restrições e a perda de espaço para as liberdades do 

cidadão. 
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Vários são os exemplos, basta lembrar o ocorrido na última década com a edição de leis 

criando a medida cautelar fiscal, o arrolamento de bens, o CADIN, a penhora on line, a 

mudança do perfil da fraude à execução fiscal, bem como a utilização dos meios informáticos 

para o mesmo objetivo, como ocorre com o denominado bloqueio de CPF etc. Além disso, 

atualmente surgem propostas para instituir a execução administrativa principiando com a 

penhora decretada pela autoridade fiscal. 

Tudo isto mostra que a legalidade tributária perdeu seu perfil inicial de instrumento de 

libertação do contribuinte para se transformar num instrumento de sua dominação. A lei 

tributária, hoje em dia, é utilizada mais freqüentemente para impor ônus e restrições ao 

contribuinte do que para limitar a ação da Administração Fazendária. Este é um subproduto 

da obsessão pela legalidade vista apenas da perspectiva formal e hierárquica. 

Saímos da legalidade-libertação e mergulhamos na legalidade-dominação. 

Há, porém, um terceiro papel que a legalidade tributária pode assumir; não apenas 

instrumento de libertação de uma relação de poder não juridicizado, nem instrumento de 

dominação por um poder juridicizado. 

Trata-se de dar plena implementação ao conjunto de valores consagrados pela 

Constituição que coloca o Estado como criatura e não como criador originário do Direito. O 

Estado como meio para atingimento dos objetivos e fins consagrados no Texto de 88 pela 

sociedade civil que antecede a sua existência. 

Desta perspectiva – que realça a sociedade civil como entidade que dá vida ao Estado 

e que, ao fazê-lo, define seu caráter instrumental de valores que por ele não podem ser 

contrariados nem despontencializados em sua eficácia prática – o Estado deixa de estar 

investido de puro poder jurídicizado para se tornar responsável pelo desempenho de uma 

função perante a sociedade civil que não se resume à mera arrecadação. Função cujo ponto de 

partida é um dever perante outrem à vista de quem poderão ser atribuídos poderes e 
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prerrogativas, mas que nunca poderão assumir direção contrária aos valores, princípios e 

objetivos fundamentais que a própria sociedade civil decidiu encampar. 

Prestigiar a sociedade civil é retirar do interesse arrecadatório do Estado o status de 

interesse principal a ser perseguido, para torná-lo um interesse que deve ceder passo sempre 

que carecer de sintonia ou conflitar com valores, princípios e objetivos constitucionais, estes 

tão bem defendidos pela pena de Ricardo Lobo Torres. 

Prestigiar a sociedade civil perante o poder de tributar é reconhecer que a tributação 

não é uma atividade de caráter eminentemente técnica como alguns querem fazer parecer, 

especialmente para deslocá-la do debate político para que os projetos de lei pouca ou nenhuma 

alteração sofram nas Casas Legislativas. 

Prestigiar a sociedade civil é reconhecer o tanto de cidadania envolvido no debate 

tributário. 

Enfim, é transformar o debate tributário de modo que seu foco passe do tributo em si 

para a tributação como um todo e, com isto, alimentar a democracia em sua mais pura 

expressão para que o contribuinte deixe de ser objeto da lei (seu sujeito submetido) para se 

tornar o agente motor da construção dos destinos da sociedade. 

Em última análise, é transformar a lei em instrumento de viabilização da emancipação 

política da sociedade civil em matéria tributária para que deixe de assumir um caráter 

meramente reativo de quem diz “isto é inaceitável” (uma estratégia de bloqueio que se resume 

a dar um novo visual ao velho “não”) para assumir um caráter proativo de quem batalha para 

que a lei consagre positivamente preceitos que instrumentalizem valores fundamentais 

consagrados na Constituição de 88 para torná-la efetivamente “cidadã” nos resultados 

práticos e não apenas na sua denominação. 

Observe-se que a estratégia de bloqueio, por vezes adotada pela sociedade civil – 

tivemos alguns exemplos recentes neste sentido – apresenta como seu êxito máximo manter 
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as coisas como estão. Não aprovar um projeto é deixar tudo como está. A contribuição que 

esta estratégia traz para a emancipação da sociedade civil no campo tributário restringe-se a 

conscientizá-la do poder que tem e da possibilidade de sua vontade repercutir no âmbito da 

produção da lei. 

Cumpre dar um passo adiante no sentido de transformar esta consciência numa ação 

direcionada à aprovação de regras em sintonia com os valores, princípios e objetivos 

constitucionais, pois estas levarão à mudança e à construção de um desenho distinto do 

relacionamento fisco/contribuinte. 

Só assim daremos um passo além do que hoje é a legalidade-dominação para 

transformá-la efetivamente em legalidade-emancipação. 

Não há dúvida que este processo envolve riscos – especialmente de mal-entendidos e 

exageros – também não há dúvida que esta não é tarefa de uma só pessoa; certamente que não 

bastam propostas se não existir uma mudança no modo de conceber a legalidade tributária. 

Isto passa por retirá-la do pedestal quase divino em que foi colocada e desmistificar seu caráter 

aparentemente olímpico para enxergá-la como produto do ser humano em sociedade, que 

comunga de nossas qualidades e defeitos. 

Em suma, auguro que a legalidade do século XXI, sem perder seu papel libertador, 

perca seu papel de dominação para se tornar verdadeiramente instrumento de emancipação 

da sociedade civil no campo tributário. 

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- 

  


