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So uma confortivel disthcia em relay20 a realidade ou uma completa subaltemizaqgo da realizaqzo da justiqa fiscal pode sustentar estes
pressupostos da aplicaq5o literal da lei fiscal; de facto, na economia de
hoje, especialmente no mercado financeiro, a mutabilidade permanente
das formas juridicas - longe estamos da epoca da predominincia dos
negocios tipicos! - torna a forma cada vez mais irrelevante.
0 s contratos que hoje se utilizam no trafico juridico ja ngo s2o aquele gnipo, pachorrentamente classificado no Codigo Civil, dos contratos
tipicos, construidos com o inultrapassavel rigor juridico que a estabilidade
social e economica entzo vigente tinha permitido atingir.
Aqueles, devidamente classificados, permitiam uma previsiio normativa formal da materia tributavel: por exemplo, o imposto do selo sobre
os emprestimos realizados tnediante mutuo e que exigiam escritura publica podia ter como objecto de tributaqgo o mutuo tal como se encontrava
formulado no Codigo Civil. Tudo isto era possivel e funcionava.
A aplicayiio da lei feita pel0 notario tomava a cobranqa mais importante que a liquidaqiio.
Hoje, tudo mudou: quando o imposto do selo, na sua dificil sobrevivtncia, passa a ter como objecto o credito bancario nas suas multiplas
formas, qualquer previsiio formal se mostra inutil e impotente. Em vez da
simples tributaqiio do negocio juridico tipico mutuo, vamos ter a tributaqiio de certas operaqdes de credito tipicas e, tambem, das operaqdes similares corn um efeito equivalente.
A contribuiqiio principal deste livro da Mestra Cecilia Xavier C reconduzir a discussZo fiscal para a zona central da discussiio juridica, tratando
o Direito Fiscal como qualquer ouh-o ram0 do Direito e trazendo para a
aplicay20 da lei fiscal as questaes metodologicas da aplicaygo da lei.
Esse 6, na verdade, o h i c o caminho possivel. Quando se fala da previsibilidade da lei fiscal, esta a falar-se de metodologia juridica, de um sistcma que deve ser coerente e ter regras claras. Estamos, portanto, a falar
de seguranqa juridica como seguranqa da regra.
A ideia do Direito Fiscal como uma terrivel ameaqa a integridade
patrimonial do contribuintc, e da Administraqiio fiscal como um bando
que a lei deve conter retirando-lhe quaisquer poderes efectivos, era a precornpreens50 que justificava as particularidades insanaveis do sistema fiscal.
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Se os justributaristas falarem de Direito como se faz neste livro, tais
ideias viio ser definitivamente enterradas. Bem precisamos clue tal aconteqa.
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