
tributarista Kiyoshi 
Harada levou-o a 
concluir que no 
Brasil tem-se 
tritributação 
econômica e bitri
butação jurídica, 
sendo esta última 

O sindicalista 
José Lopez Feijóo 
afirma tratar-se 
de confisco as 
tarifas bancárias 
pagas pelos 
trabalhadores para 
manutenção das 

Na visão do 
Senador da 
República 
Demóstenes 
Torres, urge que 
o País cumpra 
as metas do 
compromisso 
firmado com a 
ONU em 2000. 



A ADVOCACIA PÚBLICA 
E A JUSTIÇA FISCAL 

T
ema do último encontro nacional dos 
Procuradores da ·Fazenda Nacional, 
nos dias 13 a 16 de novembro de 
2004, em Cabo de Santo Agostinho 

(PE), a realização da Justiça Fiscal em nosso 
país mereceu importantes considerações de 
especialistas e operadores da Administração 
Tributária brasileira. A escolha do assunto 
decorreu não só de sua evidente relevância 
na atual discussão acerca da reforma do Es
tado, mas sobretudo das peculiares funções 
exercidas pela ProcUradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, a quem compete, dentre os órgãos 
integrantes da Advocacia Pública, apurar a 
legalidade do lançamento tributário, cons
tituir definitivamente o crédito de natureza 
tributária e inscrevê-lo em Dívida Ativa, antes 
de executá-lo em juízo, caso não seja esponta
neamente pago pelo devedor (art. 131, § 3°, da 
Constituição c/ c art. 12 da Lei Complementar 
no 73/93 e art. 39, §5°, da Lei n° 4.320/64 c/c 
art. 2°, § 4°, da Lei no 6.830/80). 

A Justiça Fiscal, como valor a ser almejado por 
qualquer sociedade que se organize sob a égide 
de um Estado democrático de direito, deve buscar 
a realização da justiça sob seu aspecto social e 
distributivo. Quanto ao primeiro, no que se refere 
à capacidade contributiva de cada cidadão, a fim 
de participar, de forma solidária, no custeio dos 
diversos gastos públicos; quanto ao segundo, a 
contraprestação proba e eficiente que se espera 
dos serviços públicos. 

É bem verdade que tal discussão passa, 
necessariamente, pela questão da reforma tribu
tária, da legislação trabalhista, cartorial etc, cuja 
complexidade exigiria considerações bem mais 
profundas que as propostas pelo presente ensaio. 
Entretanto, convém aqui deixar registrado que o 
caótico sistema tributário vigente em nosso país 
precisa ser urgentemente repensado, sob pena 
de colocar em risco a própria subsistência de 
nossas empresas no mercado formal, bem como 
lhes comprometeracompetitividade com aquelas 
estrangeiras, submetidas que estão a custos fiscais 
diferenciados. Para se ter uma idéia do problema, 
a carga tributária brasileira praticamente dobrou 
no último lustro, atingindo a cifra dos 46% do 
preço final de todos os produtos e serviços produ
zidos no País, o que representa mais da terça parte 
do PIB nacional em pagamento de tributos. 

Por outro lado, a burocracia fiscal é respon
sável pela dificultação de novos investimentos 
e pela manutenção dos já existentes. Vê-se, por 
exemplo que, enquanto no Canadá o tempo 
médio para a abertura de uma empresa é de 
apenas 2 dias, no Brasil, são necessários 6 meses 
aproximadamente e, para eventual baixa regular 
dessa mesma empresa, são necessários, em 
média, 10 anos, segundo estatística fornecida 
pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial 
(ETC0) 1, um dos colaboradores do evento. 
Das empresas nacionais em funcionamento 
também são exigidas mais de 36 declarações 
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federais a serem fornecidas aos diversos órgãos 
de fiscalização, dentre os quais destacam-se: 
a SRF, o INSS, o Ministério do Trabalho, além 
dos vários Estados e Municípios integrantes da 
Federação brasileira. 

Por meio de diversos estudos, percebeu
se que a excessiva carga tributária brasileira 
(que se aproxima a de países integrantes do 
chamado primeiro mundo: Reino Unido e 
Dinamarca), aliada à exacerbada burocracia 
(que só não supera a legislação indiana, sob 
tal aspecto), constituem as grandes causas 
da sonegação, pirataria e descaminho, cujas 
práticas, patrocinadas muitas vezes pelo crime 
organizado, proporcionam uma concorrência 
desleal com aquelas empresas regularmente es
tabelecidas no mercado, cuja competitividade, 
em face da diferenciação dos aludidos fatores, 
têm dificuldade de se manter em dia com o 
adimplemento das diversas obrigações legais 
que lhes são impostas, pois nem sempre con
seguem repassar tais custos ao preço cobrado 
do consumidor final. 

Por tais razões, assiste-se ao crescente cír
culo vicioso: o aumento da carga tributária 
sobre as empresas regularmente estabelecidas; 
o incremento e sofisticação das indesejáveis 
práticas anticoncorrenciais (sonegação, pi
rataria e descaminho - acompanhadas pelo 
crime organizado que se desenvolve a partir da 
lucratividade dessas atividades informais); a 
diminuição da competitividade e comprome
timento da capacidade de reinvestimento das 
empresas nacionais, as quais se vêm, a cada 
ano, sufocadas pelo aumento da carga tributária 
e pelas exigências das chamadas obrigações 
tributárias acessórias, previstas no art. 113, § 2°, 
do CTN (preenchimento de guias, formulários, 
manutenção da escrituração contábil etc), a 
onerar ainda mais o custo administrativo das 
mesmas, o que estimula a sonegação (que já 
supera, atualmente, 1/3 do PIB brasileiro cerca 
de 160 bilhões por ano) e por sua vez, como 
compensação de tal evasão fiscal, o aumento 
da carga tributária sobre o setor produtivo: as 
empresas formais e a classe trabalhadora. 

Percebe-se, portanto, que a realização da 
Justiça Fiscal não dispensa uma ampla releitura 
do papel a ser desempenhado pela própria Ad
ministração Tributária, a qual deve reorientar a 
tributação a patamares compatíveis com a capa
cidade econômica dos contribuintes (não só em 
atenção à determinação contida no art. 145, § 1°, 
da Constituição, mas também para desestimular 
o custo benefício da informalidade buscada pela 
sonegação fiscal), além de implementar medidas 
para a simplificação da tributação e aparelha~ 
menta dos órgãos responsáveis pela fiscalização, 
apuração e cobrança dos débitos fiscais, afim de 
se criar o almejado círculo virtuoso, consistente 
em: carga tributária mais equânime; desestímulo 
econômico à clandestinidade, acompanhada 
de efetiva fiscalização e repressão à sonegação; 



incremento da arrecadação tributária (o que 
já foi constatado em alguns Estados da FedeM 
ração que adotaram tais medidas, conforme 
estudos realizados pelo referido instituto 
ETCO); diminuição da carga tributária sobre 
o setor produtivo, a proporcionar maiores 
investimentos e consumo, redirecionando a 
maior incidência da tributação sobre a renda 
nacional, tal como ocorre nos sistemas tribu
tários mais evoluídos. 

Em que pese as recentes medidas adotadas 
pelo Governo Federal: intensificação do combaM 
te ao crime organizado - com destaque para o 
desmantelamento da chamada máfia dos cigarM 
ros e dos combustíveis; criação do Conselho de 
Combate à Pirataria, a ser implantado até o final 
deste mês; fechamento de Bingos, dentre outras 
-a ProcuradoriaMGeral da Fazenda Nacional, no 
exercício de suas já citadas atribuições institu
cionais, tem promovido importantes medidas 
à concretização da Justiça Fiscal. 

Assim foi, por exemplo, quando, por meio 
de diversos dispositivos da Lei no 10.522, de 
19 de julho de 2002, a Fazenda Pública Federal 
dispensou a inscrição em sua Dívida Ativa, o 
ajuizamento da respectiva Execução Fiscal e o 
cancelamento de eventual Crédito Tributário 
já inscrito, pertinente àquelas matérias já pa
cificadas na jurisprudência do STF em sentido 
contrário à pretensão da União (art.18); os dé
bitos consolidados cujo valor não ultrapassaR$ 
2.500,00 ou que versem exclusivamente sobre 
honorários, de valor não superior a 100 UFIRs 

(art. 20, § 2°, do diploma legal retrocitado).2 

Outra iniciativa institucional que merece 
ser ressaltada é a criação, no âmbito da PGFN, 
de um núcleo de cobrança da Dívida Ativa desM 
tinada aos grandes devedores, cuja eficiência 
de seus abnegados operadores pôde increM 
mentar a recuperação de substancial parcela 
do estoque da Dívida Ativa, o qual alcançou, já 
no exercício de 2003, o expressivo valor de dez 
bilhões de reais, conforme informam estudos 
promovidos pelo Sindicato da categoria3 • 

No âmbito da defesa judicial, é de se destaM 
car também a eficaz atuação da Procuradoria 
da Fazenda Nacional nos processos judiciais 
de natureza fiscal, em todos os graus de ju M 
risdição, seja por meio do minucioso acom
panhamento processual dispensado àquelas 
causas mais relevantes- CréditoMPrêmio IPI, 
Cide, creditamento do IPI etc - por meio de 
elaboração de memoriais e de sustentação oral 
perante os principais Tribunais do País, seja 
pela adoção daquelas excepcionais medidas 
judiciais de natureza preventiva, pertinentes 
à promoção de Cautelares Fiscais, visando a 
garantia do recebimento do Crédito Tributário; 
a Suspensão de diversas Medidas de Segurança 
relacionadas à importação de pneumáticos e 
veículos usados; bem como as recentes cassa
ções de liminares indevidamente concedidas 
ao setor clandestino de combustíveis, todas 
elas almejando, em última análise, o combate 
de possível evasão fiscal e, por conseqüência, 
à concorrência predatória de diversos setores 

da economia formal, com inevitável reflexo na 
diminuição da pressão tributária sobre aquelas 
pessoas, naturais e jurídicas que, de boa-fé, 
no exercício de suas respectivas atividades 
econômicas, primam pela observância ética 
da formalidade. ii! 

Mijielf·~· 

ONG criada em 2003 para mobilização social 
e divulgação de tais problemas enfrentados 
pelos empreendedores empresariais brasi
leiros. 

2 Note-se, a propósito do tema, existirem 
diversas me di das legislativas propostas pela 
PGFN, para tornar mais eficiente a cobrança 
dos débitos fiscais e, por conseguinte, reduzir 
a sonegação, tais como: a elevação do valor 
em R$ 10.000,00 para o arquivamento dos 
débitos fiscais em execução, a fim de que 
possa o referido Orgão dedicar maior aten
ção à recuperação dos débitos dos grandes 
devedores; a renovação da oportunidade 
do parcelamento dos débitos fiscais em 
atraso, visando a regularização e recuperação 
daquelas empresas inadimplentes; assim 
como o condicionamento de comprovação 
de inexistência de débitos fiscais para o 
recebimento de precatórios por parte dos 
devedores, conforme informa reportagem 
intitulada: Pressão dos Devedores, publicada 
no Correio Braziliense do dia 16.11.04. 

3 In O Financiamento da Atividade de Re
cuperação de Créditos Públicos Federais 
Não-Pagos. Ocaso da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFNJ p. 17, 


