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Recebi muito honrado o convite do professor Raphael Silva Ro

drigues para posfaciar esta obra "O Cinguentenário do CTN", que lança 

como escritor e coordenador,juntamente COIn outros organizadores, os 
professores Hugo de Brito Machado Segundo e Gustavo Lanna Murici. 

Trata-se de rica coletânea de temas relevantes relacionadas ao 
Código Tributário Nacional, tais como (a) a responsabilidade tributária, 
(b) o financiamento da Seguridade Social, (c) questões controvertidas 
sobre as taxas, o IPI, o IPTU, o ITCMD e o ISS (d) o lançamento tri
butário, (e) a aplicação dos tratados internacionais em matéria tributária, 
(f) a interpretação, integração e aplicação das normas tributárias, (g) o 
controle judicial das decisões administrativas do Fisco e (h) os reflexos 
do novo Código de Processo Civil sobre o processo tributário. 

Em diversos artigos percebe-se que o Supremo Tribunal Federal 
tem sido instado a resolver inúmeras controvérsias entre o Fisco e o 
contribuinte, ou entre as administrações tributárias dos entes federati
vos (principalmente na denominada "guerra fiscal" entre os Estados). 
Esse fenômeno ocorre não apenas pela enorme quantidade de normas 
tributárias no país, mas sobretudo pelo intenso regramento conferido 
pela Constituição de 1988 ao Sistema Tributário Nacional . Eram nove, 
na Constituição de 1969 (arts. 18/26), os dispositivos que tratavam so
bre a ordem tributária, São dezoito (art. 145/162) na Constituição de 
1988.Assim, além desse incremento quantitativo, há um maior número 
de princípios, inclusive limitadores, regulando o exercício do poder de 
tributar. Aliás, não se pode negar procedência à crítica corrente segundo 

a qual muitos dos temas hoje constitucionalizados poderiam - e até 
deveriam - estar disciplinados pela legislação infraconstitucional. O 
certo é que a constitucionalização do direito tributário abre muito mais 
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portas de acesso à Suprema Corte, notadamente para provocar sua ma
nifestação sobre a legitimidade de normas ordinárias, seja mediante ação 
direta (controle concentrado), seja por via incidental (controle difuso). 

Isso explica também porque, entre as dezenove Súmulas Vincu
lantes aprovadas nos anos de 2015 e 2016 (38 a 56) , cinco delas tratam 
de matéria tributária: as de n° 40 ("A contribuição confederativa de 
que trata o art. 8°, IV, da Constituição rederal, só é exigível dos filiados 
ao sindicato respectivo"), 41 CO serviço de iluminação pública não 
pode ser remunerado mediante taxa"), 48 ("Na entrada de mercadoria 
importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião 
do desembaraço aduaneiro"), 50 ("Norma legal que altera o prazo de 
recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da 
anterioridade") e 52 ("Ainda quando alugado a terceiros, permanece 
imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades refe
ridas pelo art. 150,vI," c", da Constituição rederal, desde que o valor 
dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades 
foram constituídas"). 

Dentre os julgados mais significativos do STr em matéria tributária 
nos últimos dois anos destacam-se: (a) o que afirmou a legitimidade 
de acesso da Receita rederal aos dados bancários dos contribuintes, o 
que constitui a transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, 
protegidas contra o acesso de terceiros (no julgamento conjunto, con
cluído no dia 24/02/2016, do RE 601.314, relatado pelo Min. Edson 
Fachin, das ADI 2390, 2386, 2397 e 2859, relatadas pelo Min. Dias 
Tofiàli); (b) o cabimento do habeas data para assegurar ao contribuinte 
a obtenção de dados relativos ao pagamento de tributos, constantes 
dos sistemas informatizados de dos órgãos da administração fazendária 
(Tema 582 da Repercussão Geral, decidido no R.E 673.707/MG, reI. 
Min. Luiz Fux,DJe 30/09/2015) ; (c) a constitucionalidade da restituição 
do ICMS pago antecipadamente no regime de substituição tributária 
para frente, quando a base de cálculo efetiva for inferior à presumida 
(Tema 201 da Repercussão Geral, decidido no R.E 593. 849/MG, rel. 
Min. Edson Fachin,julgamento concluído na sessão de 19/10/2016) ; 
(d) a inconstitucionalidade da definição do regime de estimativa para 
o recolhimento do I CMS por meio de decreto, por violar o princípio 
da legalidade tributária (Tema 830 da Repercussão Geral, decidido 
no RE 632.265/Rj, reI. Min. Marco Aurélio, DJe 05/10/2015) ; e (e) 
a constitucionalidade da incidência do IPI na importação de veículos 
automotores por pessoas naturais para uso próprio (Tema 643 da Re-
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percussão Geral, decidido no RE 723 .651 /PR, reI. Min. Marco Aurélio, 
DJe 05/08/2016). 

Há uma clara preocupação da Suprema Corte em julgar casos 
que repercutem em um grande número de relações jurídicas , o que 
leva não apenas à resolução de todos os processos semelhantes envol
vendo a mesma controvérsia, mas, principalmente, passa a nortear a 

conduta do Fisco e dos contribuintes, evitando a reiteração de novas 
demandas judiciais. 

Pode-se afirmar terem sido poucas as alterações de jurisprudência 
no STF em matéria tr ibutária, o que confere segurança e estabilidade 

às relações tributárias e a previsibilidade das decisões judiciais, evitando 

a reabertura da discussão sobre assuntos já decididos e reforçando a 
proteção da confiança na relação entre a Administração Pública e os 
administrados. 

Por isso, nos 50 anos do Código Tributário Nacional, é de extrema 
importância a análise doutrinária feita por advogados (públicos e pri
vados) e magistrados sobre os assuntos disciplinados nesse importante 

diploma normativo, que já sobreviveu com galhardia a quatro diferentes 
ordens constitucionais. Os textos reunidos nesta coletânea enriquecem 
o debate e ressaltam a importância do CTN como norteador das re

lações tributárias que se renovam a cada instante na realidade jurídica 
da vida nacional . 

Brasília, 10 de novembro de 2016. 

Teori Zavascki 

Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Professor da Faculdade de Direito da UFRGS. 
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