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RESUMO 

 

O presente trabalho trata acerca da defesa do contribuinte hipossuficiente no 

ordenamento brasileiro. Dedica-se a analisar a aplicação dos direitos humanos 

e fundamentais na seara do direito tributário, ressaltando o importante papel que 

o contribuinte exerce na relação jurídico tributária, denunciando a situação de 

desamparo no atual sistema. Seguindo modelos adotados em alguns países, 

esse trabalho propõe uma estruturação da Defensoria Pública, através de um 

Núcleo de Defesa do Contribuinte, para que esse órgão possa atender as 

demandas dos contribuintes hipossuficientes, auxiliando-os em suas obrigações, 

dirimindo eventuais dúvidas acerca dos tributos devidos, apoiando-os nas 

demandas em que litigam com o fisco. 
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INTRODUÇÃO  

 

Pode-se mencionar que a relação jurídica tributária, como hoje é 

estruturada, é marcada por grandes conflitos entre o Estado-fiscal e o Cidadão-

contribuinte. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Justiça (2015, 

p. 50), Justiça em números 2015, o assunto Dívida Ativa é o quarto mais 

demandado no Poder Judiciário. Outro tema que gera litígios é o IPTU (Imposto 

Predial e Territorial Urbano), que ocupa o décimo oitavo lugar na pesquisa 

Ao contrário do esperado, a sonegação fiscal não é o maior fator que 

gera esses conflitos, e sim a divergência de interpretações dada pela 

Administração Fiscal e pelo Contribuinte. Outra causa de conflitos identificada é 

a cobrança indevida de créditos já extintos, como créditos prescritos, pagos ou 

compensados, por falha no sistema de arrecadação. 

No atual cenário brasileiro há uma grande insatisfação acerca da 

tributação. O cidadão suporta uma pesada carga tributária, direta ou 

indiretamente, e o Estado que almeja arrecadar cada vez mais. Ademais, o custo 

das obrigações acessórias é extremamente elevado. O contribuinte 

hipossuficiente se encontra em uma situação desfavorável, pois a assistência 

prestada pelo Estado para sanar eventuais dúvidas ou orienta-los e assisti-los 

em processos administrativos e judiciários de forma qualificada é quase 

inexistente. 

Esse trabalho tem o intuito de oferecer ao contribuinte 

hipossuficiente, suporte nas suas obrigações tributária, e em eventual litígio com 

o fisco, administrativo ou judicial. Para realizar esse papel importante, a 

Defensoria Pública, órgão independente e autônomo, responsável por auxiliar o 

cidadão em questões jurídicas, passaria por uma estruturação para atender essa 

demanda, através de um núcleo especializado na defesa dos direitos do 

contribuinte, orientando-os e assistindo-os no âmbito administrativo e judicial.  

Para isso, o primeiro capítulo aborda como os Direitos Humanos é 

aplicado na tributação, enfatizando a necessidade de arrecadar, mas também de 

se preservar os direitos do contribuinte no Estado Democrático de Direito, e 
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propõe uma postura diferente na atuação estatal, destacando o papel do Estado 

na defesa do cidadão.  

O segundo capítulo discorre sobre como se dá a relação jurídico 

tributária no ordenamento brasileiro, destacando o problema que o contribuinte 

hipossuficiente encontra na atual conjuntura, principalmente como ele lida com 

a complexidade do sistema tributário, e a dificuldade no cumprimento das 

obrigações acessórias. O terceiro capítulo analisa a necessidade de tutela dos 

direitos do contribuinte em legislação própria, além da deficiência atual na 

prestação do serviço de assistência ao cidadão-contribuinte, que, em tese, 

deveria ser prestado pela Defensoria Pública, contudo tal órgão não está 

devidamente aparelhada e preparada para essa demanda. 

Por fim, o último capítulo descreve como funciona a assistência do 

contribuinte e a proteção aos seus direitos na Espanha, pelo Consejo, nos 

Estados Unidos da America, pelo Taxpayer Advocate, e na Itália, pelo Garante 

del Contribuinte. Tais países estão avançados nessa temática jurídica de 

extrema relevância para o cidadão, norteando ideias e estruturas que podem ser 

implementadas na realidade brasileira. 
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1. TRIBUTAÇÃO E DIREITOS HUMANOS 

1.1. A importância social da tributação 

 

No Estado Social Democrático em que vivemos, o Estado é 

incumbido de realizar diversas atividades, necessitando, para tanto, auferir 

receitas, pois são custeadas por meio do dinheiro. Com exceções raras, como 

os mesários nas eleições e os jurados no Tribunal do Júri, não há o serviço 

obrigatório não remunerado. É por causa dessa situação, que o tributo chega a 

ser chamado como preço que se paga pela liberdade, de acordo com Torres 

(1991, p.03), pois com essa prestação, o homem se liberta de prestar serviços 

em benefício da comunidade pessoalmente, que ocorria na era medieval, em 

que os próprios cervos realizavam as atividades estatais como construir 

estradas, fossas.  

A doutrina costuma dividir as receitas públicas em originárias e 

derivadas. A Originária ocorre quando a Administração Pública atua sem exercer 

o seu poder de soberania, proveniente de um contrato de Direito Privado, não 

havendo obrigatoriedade no pagamento pelo particular, por exemplo, as 

empresas públicas que, explorando os bens públicos, auferem receita. As 

receitas derivadas acontece quando o Estado, se valendo da sua soberania, 

obriga o seu pagamento pelo particular, de forma coercitiva, por exemplo o 

tributo, regido pelo Direito Público.  

No Estado Fiscal de Direito, embora não seja a única fonte de 

receitas do Estado, levando em consideração que as demais não entram em 

uma quantidade relevante ou por serem perenes em termos de acréscimo 

patrimonial, pode-se afirmar que o tributo é a principal receita pública (NABAIS, 

2005b, p. 24).   

O poder de tributar, está na origem de criação do Estado. É 

proveniente do contrato social estabelecido entre os cidadãos com a finalidade 

de alcançar o bem-comum. Isso permitiu que os homens passassem a formar 

uma sociedade, gerida por um governo, e financiada por todos. É justamente 
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para financiar o bem comum, criando uma capacidade econômica social, que a 

tributação tem o poder de restringir a capacidade econômica individual. Tem 

fundamento na premissa de que os interesses da coletividade são preferidos aos 

interesses individuais, inclusive para possibilitar a proteção de interesses 

pessoais como preservação da vida, da propriedade privada. Segunda afirma 

Torres (2003, p.73-74): 

O poder de tributar, enquanto manifestação funcional da 
soberania na ordem interna, é poder constituído, estabelecido 
constitucionalmente para gestão do respectivo sistema 
tributário, apto, por via de seus princípios e normas, a possibilitar 
a entrada de receitas suficientes para o financiamento das 
atividades inerentes ao Estado, com aplicação dos tributos 
existentes, conforme limites demarcados constitucionalmente 
para tanto. 
 

Nota-se que o poder de tributar é de suma importância ao Estado 

Social para expansão de seus serviços assistencialistas, pois através dele as 

políticas públicas de atendimento à saúde, educação, cultura, assistência e 

previdência são custeadas. 

Diversas são as finalidades da tributação, a quais sejam: a finalidade 

originária, de financiamento; a finalidade política, de estabelecer a relação entre 

governante e governados; a finalidade econômica, atuando na função 

estabilizadora do governo, quando os tributos atuam como verdadeiros 

reguladores de mercado; a finalidade social, de redistribuir. Conforme destaca 

Machado (2002, p. 67-68), o tributo não tem como única finalidade arrecadar, 

visa financiar atividades que, mesmo não sendo próprias do Estado, este as 

desenvolve com o intuito de atender as demandas sociais. Por exemplo, é o caso 

do sistema financeiro habitacional, da organização sindical, da previdência 

social, entre outros. 

A atividade de arrecadação do Estado, que se materializa através da 

tributação, tem como finalidade além da manutenção da estrutura estatal, a 

garantia de implementação e custeio de políticas sociais, de forma a redistribuir 

renda, pois tem o intuito de beneficiar, diretamente, a população mais 

necessitada, marginalizada, para diminuir as desigualdades. 
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O art. 3º da Carta Magna, estabelece os objetivos primordiais da 

República Federativa do Brasil, são elas:  

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;  
II – garantir o desenvolvimento nacional;  
III – erradicar 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 
 

As políticas públicas sociais desenvolvidas pelo Estado são 

custeadas, principalmente, pela receita derivada, os tributos, contribuindo, 

assim, para a realização da justiça social e a melhor distribuição da renda, 

diminuindo desigualdades.  

A obrigação do cidadão pagar impostos, tributos de uma forma geral, 

é tido como dever fundamental, que embora não esteja expresso na Constituição 

é de suma importância, como ressalta Nabais (1998, p.63) 

(...) os deveres fundamentais não carecem de uma consagração 
constitucional expressa, bastando com uma consagração 
implícita como acontece entre nós com o dever de pagar 
impostos, dever este que ninguém duvida que tem consagração 
na nossa Constituição, pois que ele resulta claramente, quer da 
ampla e desenvolvida “constituição fiscal” que contém (arts. 106 
e 107), quer da própria natureza do estado fiscal que incorpora 
e que o reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais 
pressupõe. 
 

A arrecadação de tributos é primordial para consecução dos 

objetivos estatais, decorre diretamente do princípio da eficiência estatal; sem o 

mesmo não seria possível atender as necessidades sociais. Por essa razão, que 

se costuma atribuir ao contribuinte uma série de obrigações, colaborando com o 

ente fiscal, fundamentado no preceito de que é um dever fundamental. Contudo, 

como se verá adiante, é preciso ressaltar que há limites à tributação, em especial 

os direitos humanos, consagrados no nosso ordenamento, que protegem o 

cidadão-contribuinte. 
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1.2. Inter-relações entre a tributação e os Direitos Humanos e 

Fundamentais 

 

A expressão “Direitos Humanos” possui uma diversidade enorme de 

significados, que se apresentam de acordo com o contexto empregado. Como 

bem ressalva Silva (1990,p. 157), “a ampliação e transformação dos direitos 

fundamentais do homem no envolver histórico dificulta definir-lhes um conceito 

sintético e preciso”. Temos que os Direitos Humanos são resultados da tensões 

já existentes na humanidade, que é marcada “por uma permanente tentativa de 

suprimir as necessidades reais das pessoas, dos grupos humanos e dos povos” 

(BARATA, 1993, p. 13). 

A Constituição Federal, ao instituir a ordem jurídico tributário, 

consagrou na nossa ordem jurídica diversos princípios, como da igualdade, do 

devido processo legal, da moralidade e da capacidade contributiva. Tanto os 

princípios tributários, como as normas que regulam a tributação decorrem dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito e dos Direitos Humanos.  Assim, 

é válido destacar a observação feita por Torres (1999, p. 14), sobre o assunto: 

O poder de tributar nasce no espaço aberto pelos direitos 
humanos e por eles totalmente limitado. O Estado exerce o seu 
poder de tributário sob a permanente limitação dos direitos 
fundamentais e de suas garantias constitucionais. O tributarista 
e constitucionalista alemão G. Wacke diz que é uma revolução 
no Direito Tributário (Revolution in Stenevecht) a vinculação das 
imposições aos direitos fundamentais 

Também acerca o assunto, Nogueira (1999, p.148) afirma: 

A efetividade dos direitos e garantias constitucionais – pedra de 
toque da modernidade – tem plena adequação à matéria 
tributária, encontrando seus limites nos parâmetros fixados pelo 
Estado Democrático de Direito. Pode-se falar, nessa 
perspectiva, em Estado Democrático de Direito Tributário. 

Ressalta-se que os Direitos Humanos e Fundamentais, no Estado 

Democrático de Direito, tem papel primordial na limitação do poder de tributar do 

Estado de modo a evitar possíveis arbitrariedades por parte deste, conferindo 

aos cidadãos estabilidades nas suas relações jurídicas  
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O princípio da legalidade, consagrado pela Constituição de 1988 em 

seu art. 5º, inc. II, visa conferir segurança as diversas relações que envolvem o 

fisco e o contribuinte. Hoje, esse princípio volta-se mais a política de incentivos 

fiscais, de remissão e de anistia. Contudo, é necessário destacar outra 

perspectiva desta relação, através desse princípio o contribuinte pode prever os 

reflexos de suas ações. 

O princípio da Segurança Jurídica, embora não esteja expresso na 

Constituição Federal, é derivado do princípio da igualdade, da legalidade, pela 

garantia à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. Assim 

como afirma Ataliba (1985, p.156-157), o Direito, como instrumento de 

segurança, garante a governantes e governados os direitos e deveres 

recíprocos, viabilizando a vida em sociedade, pois as pessoas envolvidas 

passam a saber que o comportamento do Estado e dos demais cidadãos não 

discreparão. 

Esse princípio é de suma importância na esfera administrativa, como 

bem destaca Di Pietro (2012, p.85), pois garante que a mudança de interpretação 

de determinados preceitos legais não atingirá situações já reconhecidas e 

consolidadas na vigência da interpretação anterior.  

Ainda, nesse mesmo contexto, Canotilho (2000, p.256) diz que: 

O homem necessita de segurança para conduzir, planificar e 
conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. Por isso, 
desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica 
e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado 
de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção 
à confiança – andam estreitamente associados, a ponto de 
alguns autores considerem o princípio da proteção à confiança 
como um subprincípio ou como uma dimensão específica da 
segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança 
jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem 
jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de 
orientação e realização do direito – enquanto proteção da 
confiança se prende mais com as componentes subjetivas da 
segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade 
dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos. 

Na realidade brasileira é nítida a forma como o Estado exerce seu 

poder de tributar e tem mecanismos cada vez mais eficazes na realização dessa 

atividade. Nota-se que o contribuinte deixou de ocupar mera posição de sujeito 
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passivo e se tornou atuante na atividade tributária. Ocorre, que é necessário se 

ater aos limites impostos pelos Direitos Humanos, fundamentais, à esse poder, 

como por exemplo, o direito à informação, à propriedade, ao devido processo 

legal, a assistência jurídica, principalmente na seara administrativa. 

Como abordado anteriormente, a necessidade do Estado angariar 

recursos para cumprir suas finalidades é clara e não se questiona. Contudo, ao 

proceder a fiscalização dos contribuintes, ao realizar as cobranças dos créditos 

tributários, o Estado deve respeitar os limites impostos pelos Direitos 

Fundamentais.  

De acordo com o princípio da proteção a confiança é necessário 

levar em consideração a boa-fé do cidadão e a credibilidade dos atos praticados 

pelo Poder Público. Ocorre que a confiança entre Fisco e Contribuinte se 

rompeu. De um lado há o Estado querendo arrecadar cada vez mais para suprir 

suas finalidades; por outro lado, tem-se o contribuinte que se sente sufocado 

com a carga tributária, muitas vezes busca caminhos para fugir da fiscalização. 

Ao mesmo tempo, não há certeza no que se deve ou não pagar, o que está 

dentro dos limites legais, pois, não obstante estar o Fisco vinculado à atuação 

legal, não raro são leis editadas que desrespeitam os Direitos Fundamentais, ou 

até fazem cobranças indevidas. O que se observa é um número crescente de 

discursões judiciais, uma falta de assistência do Estado para defender o  

contribuinte nesse ramo tão específico. Por diversas vezes os direitos humanos 

do contribuinte, que deveriam servir de parâmetro à atividade tributária, são sub-

rogados, ou até mesmo contrariados.  

Importante é a lição de Carraza (1999, p.438): 

A pessoa política, ao levar a cabo a tributação, deve observar os 
limites que a ordem jurídica lhe impôs, inclusive no que atina aos 
direitos subjetivos públicos das pessoas. Com estes preceitos, a 
Constituição determinou, de modo negativo, isto é, através de 
proibições, o conteúdo possível das leis tributárias e, 
indiretamente, dos regulamentos, das portarias, dos atos 
administrativos tributários etc. Noutros termos, a União, os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal, ao exercitarem suas 
competências tributárias, devem respeitar os direitos individuais 
e as garantias. O contribuinte, de seu turno, tem a faculdade de, 
mesmo sendo tributado pela pessoa política competente, ver 
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respeitados todos seus direitos públicos subjetivos, 
constitucionalmente garantidos. 

Destaca-se que, dentro dessa abordagem sobre Direitos Humanos 

no plano da atividade de arrecadar, o Estado, se valendo de suas prerrogativas, 

atua como um “leão” e a “presa” sendo os contribuintes. Nota-se que os direitos 

dos contribuintes raramente estão em pauta quando se trata de reforma 

tributária, a qual, quase sempre, tem buscado abranger, tão somente, os 

interesses do Estado. 

Esse assunto da atividade tributária no rol dos Direitos Humanos 

vem se evidenciado na comunidade internacional, como exemplo, destaca-se a 

conclusão nº 2, da I Jornadas Internacionais de Direitos Humanos, que contou 

com a presença de integrantes da Associacíon Internacional de tributación y 

Derechos Humanos, composta por jurista e estudiosos do direito tributário: 

Que la violación a estos Derechos esenciales de lãs personas 
puede originarse por la accion em distitntos campos y entre ellos 
da actividad dirigida a obtener ingressos tributários. Por esse 
motivo há inevitale conexión entre estos dos conceptos 

Assim, observa-se que há um avanço significativo, na realidade 

tributária, em relação a eficiência da arrecadação, que também é importante; não 

obstante, esse avanço deve vir acompanhado pelo tratamento digno e eficiente 

das demandas do outro polo da relação jurídico tributária. 

Este assunto vem tomando grandes proporções há algum tempo, no 

ano de 2000, foi tema do 25º Simpósio Nacional de Direito Tributário. Foi o tema 

eleito, também, das XXI Jornadas Latino-Americanas de Direito Tributário, que 

ocorreu em 2000, organizadas no Brasil pelo Instituto Latino-americano de 

Direito Tributário (ILADT), em cuja Resolução, recomenda, entre outras coisas, 

a proteção aos direitos humanos compreende também os direitos das pessoas 

físicas, jurídicas, respeitando, em suas obrigações tributárias e sansões, na sua 

condição de sujeitos passivos, destinatários do tributo; e a criação de um órgão 

independente com plena autonomia funcional, do Ombudsman – o defensor do 

contribuinte, cuja atribuição seria a tutela dos direitos dos sujeitos passivos e 

obrigados perante atos, ações ou omissões da Administração Tributária em 

matéria tributária.  
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Não obstante, a atual sistemática das relações jurídico-tributárias 

não põe em prática os direitos do contribuinte, ou até os contraria. De forma que, 

como se abordará em seguida, é preciso compreender as dificuldades 

enfrentadas, no atual ordenamento, pelo cidadão brasileiro, obrigado a pagar 

impostos, e a atual situação de vulnerabilidade diante das condutas do Estado 

Fiscal. 
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2. A RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA NA PERSPECTIVA DO 

CONTRIBUINTE 

2.1. A relação jurídico tributária 

 

A Teoria Geral do Direito estabelece os padrões para a relação 

jurídico tributária. Pode-se observar que esta tem, de acordo com Reale (2001, 

p. 202), quatro elementos fundamentais:  

a) um sujeito ativo, que é o titular ou beneficiário principal da 
relação;  
b) um sujeito passivo, assim considerado por ser o devedor da 
prestação principal;  
c) o vínculo de atributividade capaz de ligar uma pessoa a outra, 
muitas vezes de maneira recíproca ou complementar, mas 
sempre de forma objetiva;  
d) finalmente, um objeto, que é a razão de ser do vínculo 
constituído. 
 

A relação jurídico tributária é definida por Carvalho (2005) como a 

relação jurídica de cunho eminentemente patrimonial, unida pelas normas e 

princípios do direito público na qual o Fisco, atribuído de seu poder de império, 

possui a capacidade de cobrar um tributo de um sujeito passivo. 

A doutrina identifica na relação jurídico tributária seu aspecto 

material, ligada à ideia de obrigação tributária principal, de cunho patrimonial, e 

seu aspecto formal, referente aos deveres instrumentais do contribuinte ou 

responsável em prestar informações, como obrigação tributária acessória. 

A natureza dessa relação jurídica, pode ser classificada, conforme 

Torres (2003, p. 207-213), em relação de poder, relação obrigacional ex lege, 

relação procedimental e relação obrigacional constitucional. A primeira institui o 

vínculo tributário (fisco-contribuinte) em decorrência de lei. A segunda, entende 

que a relação é estabelecida em “igualdade de condições”, pois o fato gerador 

que constitui a obrigação tributária tem fundamento na lei, assim, a 

discricionariedade do Fisco é restrita. A relação procedimental dá ênfase ao 

momento que se constitui a relação jurídica, que no caso é com o lançamento 

tributário, sendo a natureza constitutiva da relação jurídica. Por fim, a relação 
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obrigacional constitucional depende do conceito de Estado, tem-se que o vínculo 

jurídico deriva do seu caráter obrigacional proveniente da lei, da atividade 

administrativa e julgadora do Estado.  

Acerca da classificação da natureza jurídica como relação 

obrigacional ex lege, que tem como uma relação jurídica estabelecida em 

“igualdade de condições”, critica-se a contradição existente pois, o Estado 

enquanto ente que legisla matéria tributária, não estaria em condições iguais ao 

contribuinte, pois na relação jurídica ele possui diversas prerrogativas materiais 

e processuais.  

A relação jurídico tributária é eminentemente obrigacional, tem no 

polo ativo (credor) um entre político ou outra pessoa jurídica de direito público a 

quem tenha sido delegada a capacidade ativa e, no polo passivo, um particular 

obrigado ao cumprimento da obrigação; o seu objeto da relação é um prestação 

econômica positiva, dar ou fazer, ou negativa, deixar de fazer (ALEXANDRE, 

2013, p. 255-256).  

Ademais, como será disposto a seguir, ao disciplinar sobre o 

assunto, o Estado atribuiu uma série de responsabilidades ao contribuinte, 

impedindo utilizar da expressão “igualdade de condições” para caracterizar a 

relação jurídica envolvida, principalmente se o devedor dessa relação é ocupado 

por um hipossuficiente. 

2.2. A complexidade do Sistema Tributário Nacional 

 

A complexidade é uma característica inerente à sociedade 

contemporânea em razão da suas diversas formas de se organizar. De acordo 

com Luhmann (1983, p.45), a existência de mais possibilidades do que se pode 

realizar é a razão da existência da complexidade na sociedade, tendo as 

Ciências,  incluindo o Direito, o objetivo de reduzir essa complexidade. 

Como reflexo da economia cada vez mais globalizada e do 

crescimento demográfico, as novas circunstâncias exigiram que os sistemas 

tributários modernos evoluíssem, tornando-se mais complexos. De acordo com 
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Carvalho (2008, p.156), as atualizações normativas é a forma de “acompanhar, 

a seu modo, a dinâmica e palpitante velocidade das mutações sociais, 

adaptando-se às novas circunstâncias e mantendo, por esse meio, íntegros seus 

objetivos finais”.  

Para Dourado (2015) as causas da complexidade da legislação fiscal 

são: a) crescente sofisticação da economia e a multiplicidade, 

consequentemente, das relações jurídicas; b) multiplicidade de fins sociais; c) 

comportamentos de elisão fiscal, mediante a manipulação dos pressupostos 

normativos; e, d) elevadas cargas fiscais que originam inúmeras exceções ao 

regime regra. 

Para alguns doutrinadores, como Novoa (2003, p. 69), tentando 

efetivar o princípio da capacidade contributiva, acaba gerando mais 

complexidade ao sistema tributário. Pois o legislador, ao tentar medir a 

capacidade econômica individual, acabar por elevar inexoravelmente a 

complexidade do sistema tributário brasileiro.  

Outra questão é a não-cumulatividade inerentes à alguns tributos, 

técnica que visa limitar a incidência tributária nas cadeias de produção e 

circulação, de forma que, em cada etapa, o imposto incide apenas sobre o valor 

adicionado ao produto. Ocorre que, há tantas disposições acerca da forma que 

se realiza o cálculo, ademais, são tantas e tão complexas as operações 

mercantis que, ao aplicar a técnica, nota-se que o contribuinte na maioria das 

vezes não tem certeza qual é o valor efetivamente devido; não se sabe ao certo 

quais as hipóteses de dedução e abatimento; e, por fim, o próprio órgão 

fiscalizador não tem agilidade na verificação desses cálculos.  

No plano constitucional, observa-se a origem da complexidade do 

Sistema Tributário Nacional. A Constituição Federal, em seu art.145, atribui aos 

entes federativos a capacidade de instituir e arrecadar tributos, delimitando a 

competência de cada um. Assim, um só contribuinte está submetido a legislação, 

fiscalização e deveres oriundos da União, dos Estados e dos Municípios, ou do 

Distrito Federal. Contudo, essa repartição de competências confere autonomia 

financeira aos entes federativos, característica inerente e importante do estado 
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federativo. Todavia, também gera conflitos, como bem destaca Rezende 

(2001,p.361): 

No Brasil, a marcante presença do Estado na vida econômica 
contribuiu para dar ao sistema tributário um papel de relevo na 
política de desenvolvimento regional, colocando em conflito, 
com frequência, as demandas por maior autonomia tributária dos 
Estados mais desenvolvidos com as pressões por aumento das 
transferências compensatórias executadas pelos de menor grau 
de desenvolvimento. 

No plano legislativo, observa-se uma falta de sistematização nas 

legislações federais, estaduais e municipais ou distritais; não raras são as 

preposições dúbias ou contraditórias. Observa-se que a matéria tributária 

encontra-se em expansão, com novas obrigações principais ou o detalhamento 

das já existentes, ou novas obrigações acessórias, sempre para atender às 

necessidades da fiscalização.  

Nonorgues (1968, p. 37), acerca do assunto discorre: 

Longe de inovar em matéria fiscal, os governos interessados mal 
pensam no imposto e não é senão depois de cada um ter 
avaliado o custo do plano e em seguida recuado perante a 
dimensão da soma que acaba por pensar-se no papel que a 
fiscalidade poderia desempenhar no financiamento. [...] As 
decisões relativas às questões fiscais são muitas vezes tomadas 
de uma maneira fragmentária, sob o impulso das necessidades 
orçamentária dos momento [...]. Destes estudos demasiados 
apressados, nascem fatalmente textos imprecisos e 
incompletos, mal adaptados às necessidades do país porque 
não são integrados num plano de desenvolvimento que 
deveriam preceder ou apoiar. 

Além de não conseguirem solucionar os problemas existentes, 

essas inovações legislativas complicam ainda mais a sistemática tributária pois 

novas dúvidas surgem sobre a operacionalidade e alcance das disposições. Os 

resquícios da colonização, a ausência de uma política fiscal eficiente e, a falta 

de interesse da classe política oriunda de classes sociais privilegiadas são as 

principais razões pelas quais a legislação tributária não se adequa aos anseios 

da economia. 

No plano jurisdicional, nota-se que a alta complexidade reflete no 

número de demandas judiciais. De acordo com o relatório do CNJ (2015, p.50), 

o assunto dívida ativa é o quarto mais demandado no Poder Judiciário. Das 
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diversas obrigações tributárias, oriundas da legislação, originam as milhões de 

ações que tramitam no judiciário, demandas que se arrastam por longos anos, 

em virtude da variedade de instâncias e recursos, além da superlotação do 

judiciário. Assim, tanto o contribuinte, como o Fisco arcam com o curso da 

incerteza que permeia no âmbito tributário.  

No plano fático, há um insatisfação generalizada, como 

consequência dessa crescente complexidade e dessa tributação desordenada, 

observa-se que esse sistema ineficiente aumenta cada vez mais o custo das 

obrigações acessórias, induzindo a sonegação e a evasão, prejudicando os 

empreendimentos e tornando insuportável a carga tributária imposta ao 

assalariado. Nota-se que o sistema tributário brasileiro não atende aos princípios 

da eficiência, segurança jurídica e racionalidade. Ademais, essa complexidade 

impede que a maioria da população brasileira conheça e compreenda seus 

direitos e deveres tributários.  

Recentemente, a União foi condenada a pagar indenização por dano 

moral a um contribuinte por falta de clareza nas instruções para o preenchimento 

da declaração de Imposto de Renda. A Juíza Federal Luciana Cunha Villar, da 

23ª Vara Federal do Rio de Janeiro, na decisão do processo nº 0073447-

27.2015.4.02.5101, publicada no dia 11 de março de 2016, alertou para o caos 

que a falta de clareza das regras tributárias geram, surpreendendo contribuintes, 

considerados prudentes, com multas, juros, além de todo o desgaste que um 

litigio administrativo ou judicial ocasiona.  

Destaca-se que, de acordo com a pesquisa intitulada “paying taxes”, 

realizada pela PWC (2015, p.31), o Brasil é o país em que os contribuintes mais 

gastam horas por ano com ações de compliance na área tributária, ou seja, 

ações necessárias ao cumprimento das normas e regulamentos, para estar 

atualizado com as obrigações legais. 

Albuquerque (2001), acerca do assunto, discorre: 

O sistema tributário brasileiro atingiu um estágio avançado de 
deterioração, de irracionalidade e ineficiência. A carga tributária 
é iníqua, mal distribuída, excessiva e rebarbativa sobre o restrito 
segmento dos pagantes. Onera empresas e trabalhadores do 
setor formal e premia um vasto segmento de evasores e 



21 

sonegadores. Proliferação legislativa anárquica, 
regulamentação confusa, Fisco desaparelhado, alucinam o 
contribuinte honesto e estimulam a desobediência. 
Superposição de tributos mal desenhados e de esferas de 
competências concorrentes engendram um custo insuportável 
ao produtos e prestados de serviços, ao trabalhador e ao 
consumidor. Há demanda consensual por mais racionalidade, 
simplicidade, desregulamentação, ampliação das bases 
tributáveis com redução dos encargos, alívio dos custos de 
gestão fiscal. É preciso fazer face a esse desafio circunscrito, 
sem misturá-lo, numa primeira etapa, com problemas de reforma 
política e de repactuação federativa. 

De acordo com Faveiro (2002, p.925): 

A complexidade do sistema fiscal e o excessivo grau de 
tecnicidade com que são, na atualidade, elaboradas as leis 
tributárias, tornam, em regra, difícil, se não por vezes impossível, 
a apreensão ou a precisão do respectivo conteúdo normativo 
pelo contribuinte médio. Acrescente a tal realidade a frequência 
com que o legislador fiscal altera as respectivas leis e a 
consequente e característica de flutuabilidade da ordem jurídica 
tributária. 

Novoa (2003, p. 69) afirma, com base em Mancur Olson, que essa 

complexidade é desejada: pelos o técnicos e experts em direito tributário; pelos 

contribuintes privilegiados, que podem pagar a esses técnicos; e, pelos políticos 

e burocratas que se valem dessa complexidade, outorgando a dispensa de 

tributação para determinados grupos, via benefícios fiscais. Por este motivo, 

Tipke (2012, p. 74) utiliza a expressão “imposto para tolos”, para denominar a 

situação atual, que empresas estruturadas financeiramente, que tem acesso à 

uma consultoria tributária de qualidade, reduzem legalmente sua carga tributária, 

ao passo que, aqueles que não dispõe desse recurso, são obrigados a arcar com 

o peso do tributos.   

Para entender mais sobre os reflexos da complexidade do sistema 

tributário na relação jurídico tributária, é necessário analisar essa relação sob o 

ponto de vista do contribuinte, como será exposto a seguir.  

2.3. Responsabilidade interpretativa: o fardo do contribuinte 

 

Com a evolução da sociedade brasileira, o crescimento demográfico, 

a falta de aparelhamento e pessoal estatal, foi preciso que o sistema tributário 
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se adaptasse a essa realidade, o lançamento na modalidade ex offcio não mais 

atendia às necessidade, como bem reconheceu Carvalho (2008, p.436): 

Acontece que nas ordens positivas das sociedades atuais, o 
lançamento, enquanto ato jurídico-administrativo que aplica a 
regra-matriz de incidência a uma situação concreta do mundo 
circunstante, passou a existir em quantidade cada vez mais 
reduzida. O tamanho tendencialmente estável dos aparatos 
administrativos, em proporção ao crescimento acentuado do 
universo dos sujeitos passivos vem determinando que as 
legislações atribuam, aos contribuintes, a “competência” para 
expedir o ato de linguagem responsável pela introdução da 
norma individual e concreta no sistema do direito positivo. Desse 
modo, crescem os deveres instrumentais ou formais cometidos 
ao devedor do tributo, aumentando, correlativamente, o dever de 
vigilância do Poder Público.  

Assim, também, concluiu Feio (2001, p. 117): 

A evolução do “antigo” modelo da relação jurídica tributária 
passou por isso pela sua privatização, ou seja pela transferência 
para os contribuintes de uma série de deveres que 
originariamente incumbiam à Administração. Este fenómeno tem 
por isso uma influência directa na actividade de inspecção 
tributária, visto que esta privatização possibilitou que a 
Administração se libertasse de uma série de funções, e, em 
consequência, canalizasse os seus recursos para o 
desempenho de outras funções, nomeadamente as funções de 
controlo e fiscalização. Esta realidade conduziu por isso à 
impossibilidade factual de o Estado conseguir cumprir todas as 
tarefas a que se encontra obrigado, sem comprometer a sua 
actividade de controlo, isto é razões de praticidade e 
exequibilidade que estão na génese deste fenómeno que impõe 
aos contribuintes a obrigação de auxiliar o Estado na 
prossecução das suas funções. 

Nota-se que na atual conjuntura, a legislação atribuiu ao contribuinte 

obrigações que antes eram realizadas pelo fisco. O sujeito passivo, na maioria 

dos tributos, é responsável por interpretar a norma, determinando se há 

incidência ou não de hipótese de incidência tributária, realizar o cálculo do 

quantum devido, realizar o lançamento e o pagar o tributo. Enquanto o fisco, é 

responsável apenas pela fiscalização e controle das atividades do contribuinte.  

Com o desenvolvimento da tecnologia da informação, disponível ao 

direito tributário, o fisco passou a ter mais recursos para identificar possíveis 

incongruências ou contradições nas informações prestadas pelo Contribuinte. O 

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), criado para auxiliar nas 
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obrigações assessórias, transferiu para o mundo virtual o que antes era feito em 

livros contábeis. Permitiu a digitalização dos livros contábeis, as notas 

eletrônicas são acessíveis ao fisco a qualquer momento, evitando, 

consideravelmente, o descompasso entre a realidade virtual e a realidade física. 

O lançamento por homologação passou a ser preponderante no 

Estado Brasileiro, pois, de acordo com o art. 150, do Código Tributário Nacional, 

ao sujeito passivo cabe o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 

autoridade administrativa, ficando ela responsável apenas em fiscalizar. Mas, 

para realizar o pagamento, é importante antes determinar quais as normas 

jurídicas irão incidir naquela determinas relação.  

Segundo Carvalho (2008, p.151), apenas o ser humano, com 

capacidade mental, é capaz de realizar a incidência da norma, aplicando regras 

gerais e abstratas às situações fáticas, determinando os efeitos jurídicos, como 

o nascimento de obrigações tributárias. Assim afirma: 

Em rigor, não é o texto normativo que incide sobre o fato social, 
tornando-o jurídico. É o ser humano que, buscando fundamento 
de validade em norma geral e abstrata, constrói norma individual 
e concreta, na sua bimembralidade construtiva, empregando, 
para tanto, a linguagem que o sistema estabelece como 
adequada, vale dizer, a linguagem competente.  

As atribuições do contribuinte no lançamento por homologação são 

basicamente: a) interpretar a legislação tributária; b) realizar o lançamento 

informando ao fisco os dados e a interpretação da legislação que ele entende 

ser a certa; e, c) pagar os tributos. 

Não obstante a evolução das obrigações acessórias, nota-se que o 

número de litígios não foi reduzido, isso porque a maior parte das questões em 

juízo dizem respeito à melhor interpretação da norma jurídica tributária, e não às 

provas. Ressalta Becker (1998, p. 311): 

A incidência da norma jurídica é infalível, o que falha é a sujeição 
à eficácia jurídica (efeitos jurídicos). [...] Por isto, é errado dizer 
que o Órgão Judiciário aplica a lei. O órgão judiciário investiga 
se houve ou não a incidência de determinada regra e analisa 
(esclarece) os efeitos jurídicos, dela, decorrentes [...]. 

Identifica-se atualmente três situações que geram os conflitos entre 

fisco e contribuinte: este que não quis pagar seus tributos, dolosamente; o 
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contribuinte que achou que pagava corretamente, mas interpretou erroneamente 

a norma jurídica; e, o que interpretou corretamente, contudo o fisco 

posteriormente alterou a interpretação da legislação para auferir uma maior 

arrecadação. Ocorre que, no processo, é difícil distinguir essas situações, 

tratando todos como contribuinte sonegador.  

Hoje as obrigações acessória são as que demandam mais custos ao 

contribuinte, principalmente a primeira etapa do processo, que é interpretar e 

manter-se atualizado em relação à legislação tributária vigente. Ademais, devido 

a reprodutibilidade técnica, as leis não são tão acessíveis ao cidadão comum e 

às micro e pequenas empresas, que a elas estão subordinados. 

Diferentemente das leis de trânsito, que é de conhecimento popular, 

para lidar com as normas tributárias faz-se necessário um auxílio de um 

especialista. Assim, para se adequar ao fisco, o contribuinte tem que contratar 

profissionais, como advogados, contadores, empresas de consultoria, 

especialistas em informática, e vincula-se à interpretação realizada, assumindo 

o risco, uma vez que, posteriormente, o Estado irá fiscalizar também o dever de 

não ter errado na interpretação, não só o dever de pagar os tributos, e, 

encontrando irregularidades em qualquer um dos deveres, e sansão é a mesma. 

Faz-se necessário recuperar a segurança jurídica nas relações que 

envolvem o fisco e o contribuinte, para isso, há dois caminhos: dar uma 

assistência efetiva ao contribuinte, sobretudo o hipossuficiente, auxiliando na 

interpretação e nas demandas do mesmo; ou simplificar a legislação. Como a 

complexidade da legislação decorre da evolução da sociedade e da 

diferenciação das matérias que surgem, acredita-se que a assistência ao 

contribuinte é mais acessível ao Estado de Direito, sendo a atitude adotada em 

diversos países e viável no atual ordenamento brasileiro, como se verá a seguir. 
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3. UMA BREVE EXPOSIÇÃO ACERCA DA DEFESA DO 

CONTRIBUINTE EM OUTROS ORDENAMENTOS JURÍDICOS 

3.1. O Consejo, na Espanha 

 

De acordo com art. 34, nº 2, da Lei Geral Tributaria, redação dada 

pela Lei nº 58/2003, é instituída o “Consejo” para a defesa do contribuinte, 

integrando o Ministério da Fazenda, que prezará pela efetividade dos direitos do 

sujeito passivo da relação tributária, atenderá as queixas acerca do 

funcionamento do sistema tributário, realizará sugestões e propostas para uma 

melhoria no sistema, principalmente, no que tange aos efeitos da relação 

jurídica. 

Serrano Antón (2010, p. 130), endossa que o Defensor do 

Contribuinte é um instrumento imparcial, ágil e eficaz de resolução dos conflitos 

tributários. Tem o papel de criar uma nova cultura administrativa, estabelecendo 

equilíbrio entre a relação fisco-contribuinte, confiança múltipla, e, 

consequentemente, aumentando o índice de cumprimento voluntário das 

obrigações tributárias. 

Conforme art. 7º, do Real Decreto nº 1676/2009, o “Consejo”, no 

âmbito de suas atribuições, poderá: 

a) Dirigir reclamações relacionadas ao funcionamento dos órgãos 

compõem o Ministério da Economia e Finanças e que 

desenvolvem competências tributárias, no tocante às atividades 

dos contribuintes nos procedimentos fiscais, como exemplo, 

acessibilidade precária das instalações, falta de qualidade no 

acesso à informação, no tratamento dos contribuintes, da 

prestação dos serviços. 

b) Oferecer sugestões que tenham como objetivo a melhoria da 

qualidade dos serviços da Administração Tributária, propondo, 

por exemplo, melhoria na atividade administrativa, redução dos 

custos públicos, simplificação de procedimentos apontados como 

desnecessários. Pode ser realizada por meio de um projeto de 

modificação legislativa, ou no âmbito da própria administração 

fiscal, visando melhorar a relação tributária. 
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O Consejo também prestará assessoria ao Secretário das Finanças 

e Orçamento, na resolução das reclamações e sugestões por este solicitado, 

podendo propor-lhe, diretamente, alterações legislativas ou no âmbito interno 

dos órgãos administrativos visando a melhoria da defesa dos direitos dos 

contribuintes. 

A natureza jurídica do Consejo é de órgão colegiado, composto por 

16 vogais, integrante da Administração do Estado, ligado ao Ministério da 

Econômica e Finanças e à Secretaria de Estado das Finanças e Orçamento. Nos 

termos do art. 2º, do Real Decreto nº 1676/2009, este órgão embora, ligado à 

administração, exerce suas funções de assessoria com independência. 

A formação do Consejo é composta por pessoas que representam 

os setores profissionais do domínio fiscal e da sociedade em geral, integrantes 

do meio acadêmico e profissionais na área tributária. Há também representantes 

da Agência Estatal de Administración Tributária (AEAT), da Direção-Geral de 

Tributos, da Direção-Geral de Cadastro, e dos Tribunais Econômico e 

Administrativo. O Advogado do Estado, chefe da Advocacia em matéria de 

finanças e financiamento territorial da Secretarias de Estado das Finanças e 

Orçamento, exercerá as funções de secretário do Consejo.  

Os cargos de Presidente e vogal não têm caráter retributivo, 

devendo ser remunerado de acordo com a lei do Estatuto Básico do Emprego 

Público. O titular da Presidência será uma pessoa de reconhecido prestígio no 

âmbito do direito tributário, membro do Consejo, com atuação na área por pelo 

menos dez anos, designado pelo Ministro da Economia e Finanças, por um prazo 

de quatro anos. Entre suas atribuições, está a representação do Consejo perante 

as autoridades públicas e privadas, remetendo os pareceres e propostas que 

sejam elaboradas no âmbito do órgão diretamente ao Secretário de Estado das 

Finanças e Orçamento.  

Ressalta-se que, as queixas e sugestões formuladas ao Consejo não 

têm caráter de recurso administrativo, nem sua interposição suspenderá ou 

interromperá a tramitação de procedimento fiscal. Ademais, as respostas e atos 

praticados pelo Consejo não constituem direito subjetivo do contribuinte, de 
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forma que, não são objetos de questionamento, administrativo ou judicial, nos 

termos do art. 7º, nº 3 do Real Decreto nº 1676/2009.  

O parecer emitido pelo Consejo será remetido aos órgãos da AEAT 

identificados nas reclamações dos contribuintes, quando verificado atos eivados 

de vício, susceptíveis de revisão pela própria AEAT. 

3.2. O Garante del Contribuinte, na Itália 

 

Com o Estatuto dos Direitos do Contribuinte, Lei nº 212/2000, foi 

instituída a figura do Garante del Contribuinte (Garante), responsável por realizar 

a mediação entre a Administração Tributária e os Contribuintes. Trata-se de um 

instituto voltado a facilitar e apoiar o contribuinte na relação com o fisco, 

fundamentado no princípio da cooperação e da boa-fé.  

Entre as funções do Garante, está a de identificar, a partir de 

queixas, as condutas prejudiciais ao contribuinte, praticada pela Administração 

Tributária, e as disposições que geram consequências negativas na confiança 

que existe entre os contribuintes e a Administração Tributária. 

O Garante é um órgão colegial que opera, com autonomia plena, em 

cada Direzione regionale dele entrate, que seria equivalente aos órgãos 

regionais da Receita Federal.  A formação é composta por três membros 

elegidos e nomeados pelo presidente da Comissão Tributária Regional, para 

exercer mandado de quatro anos, renováveis sem limitação, das seguintes 

categorias: um proveniente da Magistratura, professor universitário de matérias 

jurídicas e econômicas, ou advogados, que será o presidente; um dirigente da 

Administração Tributária ou ocupante de cargos superiores da Guarda Fiscal; e 

um advogado, contabilista ou auditores, indicados pelas ordens profissionais. 

É importante o papel do Garante em impulsionar o procedimento da 

autotutela, assim, auxilia a Administração Tributária na identificação de atos 

ilegítimos, infundados e inoportunos, na defesa dos direitos dos contribuintes. 

Evita-se, pois, o aumento de demandas desnecessárias no judiciário, que podem 

ser resolvidas de modo satisfativo no âmbito administrativo. 
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Ademais, o Garante tem a função de acionar a Administração 

Tributária acerca do seu dever, previsto no art. 5º da Lei 212/2000, de facilitar o 

completo e exata interpretação acerca das disposições legais e administrativas, 

para prestar uma informação correta e instruções administrativas de como 

manejar as obrigações acessórias, assim, diminuindo a litigiosidade. Podendo, 

até mesmo o Garante sanar algumas dúvidas, e prestar auxílio durante inspeção 

fiscal. 

Conforme Buscema, Forte e Santili (2002, p. XVI), a figura do 

Garante simbolizou um marco da modernização da obrigação tributária, 

posicionando o contribuinte como cidadão, não mais como súdito, em situação 

paritária com o fisco, abandonando a ultrapassada visão que o contribuinte é 

inimigo. Atribuiu à administração fiscal o papel de favorecer o adimplemento 

espontâneo da obrigação fiscal, desconstruindo a visão de que o estatuto é 

idealizado contra o Estado. 

3.3. O Taxpayer Advocate, nos Estados Unidos da América 

 

O Taxpayer Advocate Service foi criado em 1979, com o Office of 

the Taxpayer Advocate, para atuar no âmbito da Carta dos Direitos do 

Contribuinte, ganhando estatuto normativo próprio. Exercendo a função de um 

verdadeiro Defensor Público especializado na assistência ao contribuinte, o 

Taxpeyer Advocate tem papel importante na relação jurídico-tributária na defesa 

dos direitos dos contribuintes.  

De acordo com Camp (2010, p. 1243), para entender por que foi 

criado e a necessidade na moderna administração tributária, é importante 

entender duas características do procedimento fiscal: a natureza inquisitorial do 

procedimento e o processamento automático dos dados. 

Entre as atribuições do Taxpayer Advocate estão: a) prestar 

assistência aos contribuintes na resolução de litígios com o Internal Revenue 

Service (IRS), órgão que equivaleria a Receita Federal no Brasil; b) realizar a 

identificação dos litígios mais recorrentes no âmbito da relação jurídico tributária; 
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c) propor mudanças nas práticas administrativas do IRS; e, e) propor alterações 

na legislação tributária, sempre com o intuito de melhorar o relacionamento entre 

fisco e contribuinte.  

É importante frisar que a atuação do Taxpayer Advocate não se 

restringe aos problemas individuais de cada contribuinte, alguns problemas são 

sistêmicos, então a solução é proposta à administração fiscal. Para isso, todo 

ano, é apresentado um relatório ao Congresso identificando os problemas mais 

sérios dos procedimentos fiscais.  

Para aprimoramento da sua atividade, o Taxpayer Advocate conta 

com quatro programas, são eles: a) Case Advocacy, advogados que prestam 

assistência direta aos contribuintes; b) Systemic Advocacy, que é um trabalho 

articulado em conjunto com o IRS, tendo por finalidade identificar os problemas 

sistêmicos na relação fisco-contribuinte, propondo soluções administrativas ou 

legais para defesa dos direitos dos contribuintes; c) Taxpayer Advocacy Panel, 

que é um órgão de consulta formado por cidadãos voluntários de todos os 

Estados e tem por função ajudar os contribuintes na identificação dos problemas; 

e, d) Law Income Taxpayer Clinics: programa financiado parcialmente pelo IRS 

no qual é prestado serviço de assessoramento fiscal gratuito ou com taxas 

reduzidas, auxiliando os contribuintes nos litígios com o IRS. 

O Taxpayer Advocate é um organismo independente estabelecido 

no âmbito da administração fiscal, com autonomia funcional e estrutura bastante 

similar com a Defensoria Pública Brasileira, contudo sua atuação é restrita ao 

âmbito tributário. Também há um National Taxpayer Advocate, que reporta 

diretamente ao IRS, equivalendo a figura do Defensor Público Geral. De acordo 

com Serrano Antón (2010, p.335-336), o Taxpayers Advocate Service está 

contribuindo para melhoria da eficiência do sistema tributário norte-americano. 
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4. A PRECÁRIA ASSISTÊNCIA AO CONTRIBUINTE NO 

ORDENAMENTO BRASILEIRO 

4.1. O Cidadão 

 

Propedeuticamente, pode-se destacar que o cidadão, através do 

pagamento de tributos, direta ou indiretamente, é quem fornece os recursos para 

a prestação dos serviços por parte do Estado, sustentando a “máquina pública”. 

É plausível, ainda, afirmar que a razão de existir do Estado, em um sentido 

amplo, é para prestar serviços ao cidadão, possibilitando a convivência em 

harmonia da sociedade. Portanto, cidadão é aquele que faz parte da 

comunidade, é portador de direitos e deveres, contribui e se beneficia, 

indiretamente ou diretamente, por um serviço público. 

Documento publicado pela Organização para Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico – OCDE (2001, p.4), “Administration as Service, 

the public as Client”, entre outros princípios estruturantes, conceituou o da 

cidadania – reforma das mentalidades ressaltando a importância do instituto 

fiscal como forma de combater a atual mentalidade de evasão ao fisco que é 

socialmente tolerada e o de serviço público – assim, a administração poderia agir 

a serviço do cidadão, pois os contribuintes não podem ser vistos como possíveis 

sonegadores, mas como cidadãos destinatários do serviço, podendo compará-

los a figura do cliente. Esse documento também deu destaque ao conceito de 

administração pública voltada para o cidadão, que Andriolo (2001, p.08) 

sistematizou afirmando: 

A gênese de uma concepção de administração pública voltada 
para a cidadania também foi favorecida pela conjuntura política 
brasileira das últimas décadas. A efervescência dos movimentos 
sociais na década de 70 e ao longo dos anos 80 e a 
democratização, em especial a retomada de eleições diretas 
para todos os níveis de governo, provocaram mudanças sociais, 
comportamentais e políticas que influenciaram a elaboração da 
Constituição Federal de 1988, consagrando diversas 
reinvindicações populares e favorecendo a interação poder 
público-cidadão. 
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Coutinho (2000, p.41-42), ao tratar do assunto, traz a ideia de que o 

sucesso e o desenvolvimento estão atrelados a uma melhoria na relação Estado 

e cidadão, a partir de uma concreta mudança no atendimento ao cidadão. O 

contribuinte de impostos, a quem é atribuído uma série de obrigações impostas 

pelo Estado, merece, então, uma atenção especial por parte deste. Não pode 

ser visto como o polo oposto da relação, antagônico, mas como um parceiro que 

é responsável direto por grande parte dos recursos que ingressam nos cofres 

públicos. Ressalta-se o contribuinte deve ter seus direitos amparados no 

ordenamento pátrio através de mecanismos, como exemplo, mais detalhado a 

seguir, um Código de Defesa do Contribuinte. 

4.2. O papel de um Código de Defesa do Contribuinte no sistema 

jurídico tributário brasileiro 

 

No Brasil, vive-se um momento de criação de estatutos objetivando 

tutelar interesses específicos, apoiados na Carta Magna, tais como o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e Código de Defesa do 

Consumidor, entre outros. Assim, o “Código de Defesa do Contribuinte”, viria 

para tutelar os interesses dessa camada social onde as investiduras do Estado, 

com a intenção de aumentar a arrecadação, são mais frequentes e comumente 

lesivas. Essa expressão denota um conjunto de normas que regula a relação 

fisco-contribuinte, tendo uma conotação garantista dos direitos dos contribuintes 

e limitativa da atuação do ente tributante.  

Vários Projetos de Lei tramitam no Congresso Nacional, que 

estabelecem condições e direitos para os contribuintes no intuito de conferir 

segurança jurídica nas relações, são eles:  

a) PL nº 2.557/2011, que institui o Código de Defesa do Contribuinte 

brasileiro; 

b) PLP nº 70/2003, que dispõe sobre os direitos e garantias dos 

contribuintes; 
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c) PLP nº 27/2007, que estabelece normas gerais em matéria de 

direitos, deveres e garantias aplicáveis à relação entre 

contribuintes e administração fazendária; 

d) PLP nº 194/2001, que dispõe sobre os instrumentos de defesa 

do sujeito passivo da obrigação tributária; 

e) PLP nº 37/2007, que altera o Código Tributário Nacional; 

f) PLP nº 38/2007, que estabelece normas gerais em matéria de 

direitos, deveres e garantias aplicáveis à relação entre 

contribuintes e administração fazendária; 

g) PLP nº 285/2005, que altera o Código Tributário Nacional, 

vedando a suspensão ou o cancelamento de inscrição de 

pessoas físicas e jurídicas pela Administração Pública em 

cadastro de contribuinte, salvo a hipótese que especifica; 

h) PLS 298/2011, que estabelece normas gerais sobre direitos e 

garantias do contribuinte; 

O Projeto de Lei 2557/2011, que tramita na Câmara dos Deputados, 

e propõe a criação de um “Código de Defesa do Contribuinte”, tem a finalidade 

de proteger o contribuinte contra abusos e arbitrariedades eventualmente 

praticadas pelo Estado. Um vez aprovado, formaria junto com a Constituição 

Federal e o Código Tributário Nacional, o aparato legal de proteção do 

contribuinte. 

Mesmo que esse tema tendo sido amplamente abordado na Carta 

Magna, a importância da criação do estatuto estaria na concretização prática e 

real destes direitos, assim como destaca Bobbio (1992, p.31): 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, se são 
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim 
qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 
apesar de solenes declarações, eles sejam continuamente 
violados. 

É polêmica a questão da conveniência de o Brasil sancionar um 

Código de Defesa do Contribuinte. Os Senadores favoráveis entendem que o 

Estatuto é um instrumento de cidadania e de garantia contra arbitrariedades do 
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Fisco, enquanto os contrários afirmam que ele poderia ser um instrumento que 

pode favorecer a sonegação fiscal. 

Nota-se nessas duas visões a contraposição de direitos opostos: os 

direitos fundamentais do contribuinte e o direito do fisco de tributar. Esse conflito 

de bens constitucionalmente protegidos deverá ser solucionado de modo 

harmônico, sem a preponderância de um sobre outro, pois se encontram em 

mesmo grau hierárquico (BEREIJO, 1993, p. 42). Assim, não se pode ter direitos 

fundamentais do contribuinte se sobrepondo de tal modo a tornar impossível a 

atividade do fisco, da mesma forma que, em prol da arrecadação aos cofres 

públicos, não se observe direitos subjetivos do cidadão contribuinte. 

Mesquita (2000, p.53), comentando o projeto do Estatuto, critica e 

afirma que não há inovação efetiva no ordenamento, senão vejamos: 

(...) entre “os direitos do contribuinte” enumerados em um total 
de 14 itens, 8 deles – portanto em torno de 60% (sessenta por 
cento) – já estão expressa ou tacitamente absorvidos pelo texto 
constitucional (...) os demais, na verdade, tratam de pretendidos 
direitos junto à administração fazendária, que, apesar de serem 
direitos nada engrandecem o contribuinte, em relação à 
cidadania. 

Contudo, esse argumento não merece prosperar, uma vez que a 

Constituição não bastaria para tutelar os direitos do contribuinte nela previstos. 

É primordial a adoção de uma norma reguladora com a finalidade e atribuir 

eficácia aos dispositivos constitucionais. O estatuto, nesse contexto, tem a 

finalidade de, desdobrando os princípios, torná-los mais específicos e aplicáveis 

no cotidiano da relação jurídico-tributária (CARRAZA, 1999, p.580). 

A necessidade de legislação infraconstitucional se faz presente pela 

alta capacidade interpretativa que certos princípios e garantias possuem, de 

forma que, é fundamental a existência de normas para evitar distorções e 

imprevisibilidade em suas aplicações, ou a sua total falta de eficácia.  Contudo, 

com o objetivo de promover a justiça fiscal e a segurança jurídica, o Código de 

Defesa do Contribuinte não pode, meramente, reproduzir o texto constitucional. 

Já existem estados brasileiros que editaram seus Códigos de Defesa 

dos Contribuintes. Entre as inovações legislativas, destaca-se a Seção VI – Do 
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Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, da Lei 13515/2000 do Estado de 

Minas Gerais, que institui o Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte – 

SISDECON, composto pelos Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte 

– DECON e pela Câmara de Defesa do Contribuinte – CADECON; e o Capítulo 

IV – Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte, Lei Complementar 

nº939/2003 do Estado de São Paulo, o Conselho Estadual de Defesa do 

Contribuinte – CODECON. 

Acerca das garantias dos contribuintes, em Portugal, Manuel 

Faustino (2009, p.19) afirma: 

Apesar dos passos dados na modernização da máquina fiscal e 
do indiscutível aumento da sua eficácia, bom seria que, em 
aspectos básicos e essenciais da administração do nosso 
sistema tributário, como o das garantias dos contribuintes, 
Portugal progredisse. 

A positivação do Código de Defesa do Contribuinte viria com o intuito 

de impor à atividade fiscal a observância aos limites constitucionais, garantindo 

também maior segurança jurídica à seara tributária. Também se almeja conferir 

mais transparência e qualidade na relação entre a Fazenda e o contribuinte, 

consolidando, assim, o Estado Democrático de Direito, além de atentar ao fato 

de que o Estado além de cobrar tributos também deve fornecer mecanismos 

necessários ao contribuinte para a realização de suas obrigações. Ademais, a 

proposta também instituiria o Sistema Nacional de Defesa do Contribuinte, que 

tem como principal órgão o Conselho Federal de Defesa do Contribuinte 

(CODECON), composto por representantes dos poderes públicos, de entidades 

empresariais e de classes, de forma igualitária, trazendo um importante avanço 

na relação fisco-contribuinte.  

Essa proposta é espelhada na experiência de vários países, que, 

visando consolidar o quadro dos direitos do contribuinte face à administração 

fiscal, editaram normas visando proteger os direitos dos contribuintes. De acordo 

com Nabais (2005b, p.113), as cartas dos direitos do contribuinte foram 

implementadas no âmbito da retórica em torno da chamada cidadania fiscal, 

associando às reivindicações de melhores garantias para os contribuintes, este 
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considerado um dos princípios predominantes na reforma fiscal da transição para 

o século XXI. 

O Canadá foi pioneiro, com a Declaration of Taxpayer Rights, em 

1985, visando reafirmar os direitos dos contribuintes e criar o Bureau de Proteção 

dos Contribuintes. Entre os direitos consagrados estão o direito à cortesia e 

consideração, informação, imparcialidade, tratamento justo, presunção de 

honestidade, privacidade e confidencialidade, audiência antes do pagamento, e 

organizar seus negócios de modo ao imposto ser o menos oneroso.  

Em seguida, os Estados Unidos da América, em 1998, com o 

Taxpayer Bill of Right, alinhou regras gerais em benefício dos contribuintes, nas 

quais destacam-se: i) confidencialidade nas relações do contribuinte com seu 

representante autorizado perante o IRS; ii) o ônus da prova incube à 

Administração Fiscal, desde que preenchidas as condições que menciona; iii) 

possibilidade de recuperar custos e despesas de defesa em processos 

administrativos ou judiciais em caso de vitória; iiii) criação do “Office for Taxpayer 

Services”.  

A Espanha, em 1998, promulgou a Lei 1/98, Lei de Derechos y 

Garantias de los Contribuintes, prevendo direitos gerais dos contribuintes, nas 

quais destaca-se: a) direito de informação e assistência pela Administração 

Fiscal; b) Consideração e respeito por parte da Administração; c) a aplicação do 

sistema tributário basear-se-á nos princípios da proporcionalidade, generalidade, 

eficácia e limitação dos custos indiretos do cumprimento das obrigações 

acessórias; d) consulta. Em 2003, a Espanha implementou o Consejo, órgão 

responsável por atender acerca do funcionamento do sistema tributário, 

propondo melhorias diretamente à administração, além de promover a 

efetividade dos direitos do contribuinte.  

Nota-se que o Consejo é para o contribuinte espanhol, o que o 

PROCON é para o consumidor brasileiro. É interessante ao sistema tributário 

nacional a implementação de um órgão similar ao espanhol, contudo, por esse 

órgão ser limitado à esfera administrativa, e tendo o Brasil adotado o sistema 
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único de jurisdição, contribuinte no âmbito do judiciário ainda estaria 

desamparado. 

Em 2000, foi promulgada na Itália, o Statuto Dei Diritti Del 

Contribuente, que instituiu a figura do Garante del Contribuinte, responsável por 

promover uma melhoria na relação fisco-contribuinte, além de auxiliar a 

Administração Tributária na identificação de atos ilegítimos, inoportunos e 

infundados, contribuído de sobremaneira na redução da litigiosidade no país. 

Observa-se a importância de um terceiro na defesa dos direitos do contribuinte 

e auxiliando a administração na prática dos atos, promovendo a melhoria no 

relacionamento fisco-contribuinte, que hoje, no Brasil, é marcado pela 

desconfiança mútua.  

Destaca-se, nos Estados Unidos, a criação do “Taxpayer Advocate”, 

e seus programas, presta uma assistência direta ao contribuinte e também 

auxilia a administração proporcionando melhorias na prestação do serviço. Essa 

estrutura se assemelha com a Defensoria Pública no Brasil, contudo restrita à 

questões tributárias. Contudo, como será detalhado a seguir, o contribuinte 

hipossuficiente brasileiro não se encontra amparado de forma satisfatória, pois 

a Defensoria Pública, órgão a quem a Constituição Federal atribui a missão de 

defender os cidadãos, não é estruturada para tal serviço. 

4.3. A realidade do contribuinte e o aparato atual da Defensoria 

Pública. 

 

No Brasil, há um índice de pobreza e desigualdade social. Como 

consequência desse fato, a maioria dos brasileiros não tem condições 

econômicas de arcar com os custos de contratar advogado tributarista, ou 

contador, com o intuito de tirar eventuais dúvidas acerca dos tributos pagos. 

Ademais, na maioria dos casos os cidadãos nem conhecem seus direitos e 

garantias como contribuinte. Há, pois, um obstáculo ao pleno exercício da 

cidadania, estando o acesso à justiça a par da realidade de muitos brasileiros. 
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Combinado com a falta de conhecimento, observa-se um Fisco que 

atua ultrapassando seus limites, que: a) exige impostos já pagos, por falta ou 

erro de averbamento dos pagamentos; b) envia notificações solicitando 

pagamento de dívidas suspensas ou extintas; c) não responde, ou demora, 

pedidos de informação e reclamações feitas pelos contribuintes; d) realiza 

interpretação de normas discordando da Carta Magna. 

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 134, a 

Defensoria Pública, segundo o qual “Lei complementar organizará a Defensoria 

Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios, e prescreverá normas 

gerais para a organização nos Estados”. Refere-se a Lei Complementar nº 

80/1994, a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. 

Esse órgão é responsável por desempenhar o papel fundamental na 

jurisdição de realizar a orientação jurídica e defesa em todos os graus, em 

processo judicial ou extrajudicial, da população carente, prestando assistência 

integral e gratuita, realizando ainda aconselhamento jurídico e garantindo o 

acesso desse cidadão à Justiça.   

A instituição tem como princípios a unidade, a indivisibilidade e a 

independência funcional. De acordo com o primeiro, a Defensoria Pública e os 

órgãos que a integram formam um todo, sob uma só direção administrativa, mas 

não funcional, pois seus membros possuem independência no exercício de suas 

atribuições. O princípio da indivisibilidade traz a ideia de que os membros que a 

integram podem substituir-se uns aos outros, preservando a continuidade da 

execução das finalidades da instituição, até porque a atuação é do órgão e não 

do Defensor Público. 

De acordo com o princípio da independência funcional, a Defensoria 

Pública tem autonomia perante os demais órgãos. Merece destaque, pois com 

isso ela tem capacidade de exercer suas funções sem qualquer hierarquia 

funcional, havendo apenas hierarquia administrativa. Assim, diante dos demais 

agentes políticos e administrativos do Estado, incluindo os auditores fiscais, ela 

pode litigar, emitir pareceres, sem o receio de possíveis sanções provenientes 

do estado, pois tem autonomia funcional (MELO). 
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Ressalta-se que para o direito fundamental do acesso à justiça, 

previsto no artigo 5º, LXXIV da Carta Magna, se consolidar, faz-se necessário a 

atuação das Defensorias Públicas, principalmente, no sentido de que o acesso 

não é apenas a viabilidade de demandar perante o Judiciário, mas, também, 

envolve o conhecimento do ordenamento jurídico, dos direitos e deveres. Pode 

ser considerado o “direito primeiro”, aquele que garante o exercício de todos os 

demais (SADEK, 2014, p.32). Ademias, a atuação dessa instituição permite a 

efetivação, também, do princípio da isonomia, que assegura sobretudo a defesa 

técnica, uma das vertentes do princípio da ampla defesa. Nesse enfoque, 

discorre Galiez (1999, p. 11): 

Alem do mais, a função institucional do Defensor Público é, 
perante o Estado e a sociedade, relevantíssima, porque seu 
compromisso, repete-se, está voltado tão-somente para a classe 
econômica oprimida, representada pela maioria da população 
brasileira, de onde se originam, com frequência, graves conflitos 
sociais. 

Apesar de todas as garantias asseguradas pela Constituição 

existem vários óbices que dificultam o acesso à justiça do contribuinte 

hipossuficiente, começando pela falta de estruturação da Defensoria, órgão que, 

em tese, é competente para  realizar a orientação e assistência jurídica em todo 

o país. Contudo ainda é grande o número de Comarcas sem a presença dessa 

instituição (VALE, 2009). O “Mapa da Defensoria Pública do Brasil” (2013), que 

compara o número de comarcas, de juízes, de promotores e de defensores 

revela uma situação bastante preocupante, pois a carência de defensores é na 

proporção 2 para 1, comprometendo a efetiva democratização do acesso à 

Justiça.  

Sua atuação, em todo o país abrange uma pluralidade de questões 

de diversas searas do direito, como administrativo, civil, penal e tributário. Para 

a melhor prestação do serviço, ela vem se especializando, criando Núcleos de 

acordo com a demanda, como os Núcleos de Direitos Humanos e das Causas 

Coletivas. Contudo, ainda, não há uma especialização visando atender as 

demandas tributárias. 

O IV Diagnostico da Defensoria Pública (2015, p.44-45), traz um 

dado alarmante sobre a razão de população-alvo e defensores por estado, que 
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chega a ser 1.718.460 por defensor no Estado da Paraíba. Sendo a região da 

Roraima o que apresenta o melhor resultado (4.509 pessoas/defensor). Todavia 

isso não é o suficiente, pois não se pode imaginar que um advogado pode dar 

conta desse número de clientes, prestando um serviço de qualidade. A situação 

no âmbito da Justiça Federal não é distinta, de acordo com o trabalho (IV 

DIAGNOSTICO DA DEFENSORIA PÚBLICA, 2015, p.101), seriam necessários 

cerca de 1.281 defensores para atender à demanda. 

Registra-se que a falta de Defensor não é o principal problema, e 

sim, a disponibilidade de servidores que prestam apoio administrativo. A maioria 

dos defensores não conta com quadro próprio de auxiliares. Esse fato 

compromete de modo significativo o seu trabalho pois, modernamente, a 

interdisciplinaridade “aparece como um elemento que se mostra incontornável 

na concretização do direito” (LIMA; BERCOVICI, 2005, p.05), essencial também 

para o entendimento do conhecimento específico  prático geral. Neste sentido, 

defende-se que o diálogo deve acontecer entre áreas e campos de 

conhecimentos distintos. Para Gustin (2004, p.23): 

A interdisciplinaridade há de ser entendida como o olhar que vai 
do objeto formal de conhecimento ao objeto material de onde foi 
derivado, passando-se, então, à apreensão deste sob a 
perspectiva de outro, ou outros saberes distintos, que também o 
analisam 

A ausência de funcionários de outras áreas acaba por impossibilitar 

o trabalho da assistência ao contribuinte hipossuficiente, pois é fundamental a 

presença de contador, auxiliar de informática, e todo o aparato que o operador 

tributarista necessita. Ressalta-se que o Defensor, por estar sobrecarregado, 

acaba atuando em todas as áreas do direito, dificultando a especialização no 

ramo tributário, prejudicando o conhecimento e atualização desse profissional 

sobre esse ramo tão específico e mutável. O que se constata é que a Defensoria 

Pública não consegue, atualmente, prestar o serviço de assessoria tributária à 

população.  

 



40 

5. CONCLUSÃO  

 

Diante do atual desamparo que se encontra o contribuinte, no 

tocante à assistência jurídica tributária, e considerando os direitos e garantias 

fundamentais contemplados no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se 

necessário repensar acerca do modo que a Administração Pública age em 

relação ao contribuinte, devendo assumir uma postura coerente, tratando-os 

como clientes, cidadãos destinatários do serviço público.  

Entre os deveres do Estado, encontra-se o de prestar assistência 

jurídica, e como demonstrado, no tocante às obrigações tributárias, o 

contribuinte, em especial o hipossuficiente, na atual conjuntura, não tem de 

maneira satisfatória qualquer auxílio na realização de suas atividades, inclusive, 

em eventual litígio contra o Fisco.  Para desempenhar esse papel, propõe-se 

uma estruturação na Defensoria Pública, através de um núcleo especializado na 

defesa dos direitos do contribuinte, para que esta passe a ter capacidade técnica 

para tal atividade.  

Ressalta-se que a Defensoria Pública desenvolve papel fundamental 

no Estado, sendo responsável por realizar a orientação jurídica e defesa em 

todos os graus, em processo judicial ou extrajudicial, da população carente, 

prestando assistência integral e gratuita, realizando aconselhamento jurídico e 

garantindo o acesso desse cidadão à Justiça. Contudo, como explanado, não 

tem estrutura para atender a demanda do contribuinte, impossibilitando-a de 

cumprir com sua função institucional. 

Por fim, o Núcleo do Contribuinte poderia seguir o modelo já 

implementado nos Estados Unidos da América, com as devidas adaptações ao 

ordenamento brasileiro. O Taxpayer Advocate Service presta um serviço 

individualizado ao contribuinte, auxiliando-os em suas obrigações assessórias, 

nas demandas administrativas e judiciais contra a administração fiscal; e um 

serviço geral, propondo mudanças de comportamento diretamente ao fisco e 

alterações na legislação tributária ao Poder Legislativo. Como resultado, o 

número de litígios decorrentes da relação jurídico-tributária reduziu de forma 

significativa. 
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