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RESUMO 

Observando os debates no Congresso Nacional, opiniões de juristas, ministros do STF, 
Tribunais de Justiças de alguns Estados sobre o Projeto de Lei Complementar - PLC 646/9, 
verificamos, com imensa preocupação, as grandes possibilidades de aprovação do referido 
Código. A nossa preocupação está calcada no fato de que o projeto, da maneira que está 
elaborado, servirá de uma verdadeira cortina por traz da qual poderá ficar escondido todo 
um processo de sonegação, evasão fiscal, dificultando, com certeza absoluta, o combate à 
fraude fiscal, ao contrabando, narcotráfico, ao crime organizado, a corrupção, ao tráfico de 
armas, de carros furtados e de lavagem de dinheiro. Crimes estes que precisam de um 
vigoroso combate e não de facilitação como pretende claramente o projeto em questão 

Palavras - Chave: Projeto Lei Complementar 646/99, Fisco, Estados, Tributos. 

O Código de Defesa do Contribuinte não defende verdadeiramente a quem deveria defender, 
ou seja, o contribuinte de fato que é o consumidor - quem  efetivamente paga os tributos. O 
comerciante e o prestador de serviços são meros repassadores de recursos, contribuintes de 
direito.  
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Na verdade, ele (o Código) não só impede o combate à fraude fiscal, ao crime organizado e ao 
controle dos grandes contribuintes, como não coloca nas mãos daqueles que efetivamente 
pagam seus tributos, assalariados e classe média, os instrumentos necessários para controlar a 
gestão da coisa pública. 

O Projeto de Lei do Senado nº 646/99 tem amparo na pretensa adequação do nosso sistema 
tributário aos parâmetros da modernidade, porém todo o seu conteúdo está permeado de 
retrocessos históricos, que vão na contramão desses argumentos. Um  exemplo   é   restringir 
a fiscalização, fazendo com que a mesma só possa examinar o tributo de sua área, quando é 
sabido que o cruzamento de dados é que permite o alcance as grandes sonegações e os países 
que aperfeiçoaram a sua legislação tributária optaram pela integração dos tributos, dando ao 
verdadeiro contribuinte mais comodidade e ao controle fiscal mais transparência e recursos 
para eficácia de sua ação. Outro exemplo é quanto a segurança do agente que irá fiscalizar e 
arrecadar o tributo para o Estado prover as suas políticas públicas . O fato  do fiscal passar a 
ter que solicitar autorização judicial para se fazer acompanhar de força policial, inviabiliza 
entre outras atividades o flagrante nos crimes de contrabando e narcotráfico; pois esperar pelo 
judiciário para efetivar tal ação é concordar que essa jamais existirá, pois essas situações são 
extremamente dinâmicas e mais uma vez estaremos priorizado aqueles que lesa a sociedade. 

Não há Administração Tributária eficiente e eficaz sem controles rígidos e informações 
básicas. Esses instrumentos são necessários na luta contra a fraude.   O que será que esse 
Projeto de Lei Complementar pretende? Ele não só está indo na contramão da modernidade e 
da transparência, como acoberta aqueles a quem a nossa sociedade anseia em punir. 

 

O que pensam os militantes da área. 

Segundo Celso Tavares Ferreira, Planejamento Fiscal, da SEFAZ/BA, em resposta a um 
questionário, o PLC 646/99 nos moldes como foi apresentado, pode atuar como instrumento 
de proteção do segmento privilegiado pela elisão e evasão fiscal, constituindo um instituto 
facilitador do crime organizado, representando um entrave e limitador do exercício da 
fiscalização, constituindo um retrocesso com benefícios aos segmentos que buscam, de forma 
premeditada, o não cumprimento da obrigação tributária. 

Segundo Jacob Rodrigues, Bacharel em Ciências Contábeis, também respondendo ao 
questionário, acha que o PLC 646/99 representa uma efetiva modernidade e não podemos nos 
colocar contra ela sob pena de estarmos indo na contramão da evolução, contudo o que se 
precisa fazer é pressionar os parlamentares e sensibilizá-los para melhorar este instrumento 
para torná-lo adequado aos fins a que se propõe e não desestruturar o maior patrimônio 
técnico do Estado: a sua máquina arrecadadora. 

Segundo Antonio Carlos de Moura Campos, DEAT/AIF, SEFAZ/SP, o PLC 646/99 engessa 
toda e qualquer ação fiscalizadora por parte do Fisco, sendo necessário eliminar essas partes 
para que seja favorável a ambas as partes como foi feito e aprovado pela Lei Complementar 
Estadual 939/03 – SP.  
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Aspectos Fiscais 

O Código de Defesa do Contribuinte cria novas regras para a relação entre empresas e pessoas 
físicas e as fiscalizações tributárias, tornando a ação do fisco inviável, ficando proibido, por 
exemplo, de contar com apoio da polícia nas diligências, de fechar estabelecimentos que 
funcionem irregularmente e de impedir que os contribuintes devedores participem de 
licitações e concorrências, até que o processo de cobrança tenha transitado em julgado, ou 
seja, até haver um julgamento definitivo ao qual não cabe recursos a justiça. 

Pelo projeto, a atualização do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas (CNPJ) seria impossível e o Fisco teria de continuar com uma lista em que 
convivem contribuintes mortos que nunca deram baixa no CPF, pessoas que tem mais de um 
CPF, favorecendo aqueles que funcionam como “laranjas” em operações irregulares. 

No projeto o contribuinte também tem o prazo de cinco (5) dias para prestar informações 
apenas por escrito às autoridades fazendárias, que somente beneficiará os maus contribuintes, 
que protelarão a autuação da Administração Tributária, como também fornecerá prazo 
suficiente para alterar as provas que servirão de base a Constituição do Crédito Tributário e 
do Ilícito Penal Tributário. 

O prazo excessivamente dilatado configura um retrocesso, devido, principalmente, aos nossos 
dias atuais, em que o uso da informática requer a devida necessidade e a obrigatoriedade de 
celeridade das informações e das ações. 

Ressaltamos que as informações obtidas pelos servidores públicos, quando autuantes na 
Fiscalização Tributária, constantes nos devidos Relatórios, subsidiam sobremaneira a 
cobrança administrativa e judicial. 

 

Das disposições preliminares 

O PLC altera o termo “contribuinte”, acarretando de forma temerária, uma expansão do seu 
significado. Lembramos que o termo contribuinte indica a pessoa  física ou jurídica, que arca 
com o ônus financeiro do custo dos tributos, seja pela renda, patrimônio ou consumo. 
Verificamos que  as empresas não são na verdade, contribuintes dos tributos embutidos nos 
custos de seus produtos, e sim que o contribuinte de fato é o adquirente dos mesmos. A 
ampliação do termo contribuinte, abarcando os diversos tipos de sujeição passivos 
tributárias, somente, estenderá os benefícios deste projeto de lei, provocando assim a 
protelação na cobrança dos tributos, não defendo o interesse de quem realmente arca com o 
ônus financeiro do tributo. 

Também em norma que trata de matéria envolvendo a arrecadação e fiscalização tributária, 
não pode haver redações de “caráter subjetivo’, já que se trata de recursos financeiros 
pertencentes ao povo brasileiro. Esta subjetividade, em matéria de vital interesse para as 
relações do Fisco com a sociedade brasileira, privilegiará somente os maus contribuintes, 
que passam a ter, pelo reforço desta subjetividade, mais uma zona cinzenta para sustentar as 
suas protelatórias teses jurídicas”. 
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Das Normas Fundamentais 

A administração Tributária perderá a qualidade mais exigida nos tempos atuais, a 
celeridade. Já que no que se refere “a alteração de condições que, de qualquer forma, 
onerem o contribuinte, bem como a estipulação de requisitos que modifiquem os meios ou 
modos operacionais de apuração do débito tributário”, implicam grave restrição ao 
adequado exercício da administração tributária, pois a exigência de lei para tratar de temas 
de caráter exclusivamente operacional retirará a agilidade necessária em sua atuação. 
Esclarecemos que a demanda da Administração Tributária não são efetuadas em seu 
interesse, mas sim no interesse da sociedade A expressão “somente a lei, observando o 
principio da anterioridade”, prejudicará várias ferramentas de controle da economia 
interna, ferramentas estas aplicadas nos países mais desenvolvidos, como a mudança de 
alíquota do Imposto de Importação, ou seja, os “tributos extrafiscais, ocorrendo novamente o 
grave problema da aplicação”. 

Comete o absurdo de buscar uma justificativa na liberalidade para concessão de Certidão 
Negativa de Débito, quando fica claro que este inciso deriva da necessidade da defesa 
constitucional para o exercício pleno da cidadania, nada possuindo de ligação com as 
relações tributárias, pois sabemos que os meios administrativos indiretos de exigência do 
cumprimento das obrigações tributárias, como a exigência de Certidões Negativas de 
Débitos, são utilizadas pela Administração Tributária para obrigar os maus pagadores a 
cumprirem com suas obrigações tributárias principalmente premiar os contribuintes 
adimplentes. Atualmente não é vedada ao contribuinte inadimplente a obtenção de Certidão 
na Administração Tributária, contudo será Positiva de Débito. 

A isenção da aplicação de multas ou encargos de índole sancionatória em decorrência do 
acesso à via judicial é buscar-se a protelação do recolhimento do tributo, pois será muito 
mais ”lucrativo” para o “mal contribuinte socorrer-se no Judiciário, pois nem com a multa 
de mora o mesmo terá que arcar”. 

Veda para fins de cobrança extrajudicial de tributos, a adoção de meios coercitivos contra o 
contribuinte, buscando com isto a liberalização total das relações tributárias entre o 
contribuinte e o fisco, vedando ao mesmo meios de cobrança de tributos que se mostram, até 
agora, os mais eficientes. A pessoa jurídica que está em dia com suas obrigações tributárias 
ficaria em desigualdade em relação a inadimplente, pois esta poderia oferecer um preço 
menor nas licitações que participam como concorrentes. 

Cria uma situação onde somente o Poder Judiciário poderá desconsiderar a personalidade 
jurídica de sociedade, com isto, limitar o alcance da desconsideração aos sócios é 
desconhecer a realidade dos fatos, pois o comum é adoção de artifícios mediante a utilização 
de interpostas pessoas, “os famosos laranjas”. Podemos citar o caso das empresas que 
demitem funcionários, retirando-lhes a situação de segurado previdenciário, para logo em 
seguida contratar empresas individuais, de propriedade do “antigo empregado” para 
prestar-lhe serviço, ou a constituição do Crédito Tributário sobre os “verdadeiros 
responsáveis e beneficiários da empresa” (contribuintes de fato), e não sobre os 
contribuintes de direito (laranja). 

Chega ao absurdo de considera as provas obtidas do contribuinte como ilícita, pois as 
mesmas que configuram o crédito ou ilícito penal são sempre obtidas através de um meio 
lícito, que é a atuação da Administração Tributária, portanto, são cópias dos documentos 
que o contribuinte fornece ao fisco (livros, diário, Notas Fiscais, etc..) são utilizados de 
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prova contra o mesmo. As confissões de dividas fiscais são realizadas pelo Contribuinte para 
que o mesmo possa beneficiar-se de incentivos administrativos, como redução de encargos, 
renovação de suas dívidas em caso de parcelamento, etc... 

 

Dos direitos do Contribuinte 

A possibilidade de apresentação de documentos e principalmente, alegações, sem nenhum, 
limite de instância ou tempo, antes das decisões administrativas, somente aproveita ao mal 
Contribuinte, que, certamente, utilizará dessa prerrogativa para protelar a decisão 
administrativa, retardando a cobrança dos tributos de sua responsabilidade. 

Prestar informações apenas por escrito às autoridades fazendárias, em prazo não inferior a 5 
(cinco) dias, representa um retrocesso, pois a informática permite agilidade na consecução 
das informações requeridas pelo Fisco. 

Ter preservado o sigilo de seus negócios, documentos e operações, perante a Administração 
Fazendária, quando não envolvam os tributos objeto de fiscalização, vai de encontro à 
modernidade da Administração Tributária pois, existem informações extra-fiscais que são 
fundamentais para servir de prova para a configuração do Ilícito Penal Tributário. 

A intimação observará a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis quanto à data de 
comparecimento, tornando impossível a realização de diligências que resultem em flagrantes 
delitos tributários. 

 

Das consultas em matéria tributária 

A ausência de resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias, às consultas formuladas, 
implicará aceitação pela Administração Fazendária, da interpretação e do tratamento 
normativo dado pelo contribuinte, não se justificando o privilégio dado em detrimento da 
coletividade, pois a desoneração segundo o CTN alcança, tão somente, os encargos legais 
relativos a multa e juros. As consultas não podem ser imotivadas, nem impedir a autuação, 
muita menos implicar em aceitação tácita da tese do contribuinte. Não concordando com a 
resposta o contribuinte poderá discutir judicialmente a interpretação da Administração 
Tributária.  

 

Dos deveres da Administração Fazendária 

A Administração Fazendária pautará sua atuação de forma a impor o menor ônus possível 
aos contribuintes, nos procedimentos, processos administrativos e processo judicial, pois a 
imprecisão e a subjetividade da norma poderá colocar em risco as legítimas pretensões da 
Administração Tributária, pois permitirá ao contribuinte protelar, ou mesmo evitar, o 
prosseguimento dos procedimentos e processos, bastando para tanto, discutir, administrativa 
e judicialmente, o que representa o menor ônus possível. 

A exigência de que as “técnicas presuntivas” somente entrem em vigor trinta dias após a 
edição de norma regulamentadora, para que o contribuinte possa, se for o caso, impugnar 
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sua aplicação, cria na prática, mais uma dentre as diversas instâncias de reclamações e 
recursos colocados à disposição do contribuinte, aumentando as possibilidades de medida 
protelatórias, sem nada contribuir para uma relação fisco-contribuinte mais adequada e 
equilibrada. 

E vedado à Administração Fazendária, sob pena de responsabilidade funcional, recusar, em 
razão de existência de débitos tributários pendentes, autorização para contribuinte imprimir 
documentos fiscais, invertendo a lógica do que acontece no atual mundo em que vivemos, 
pois é de conhecimento de todos a extrema rigidez imposta pelos países ditos de Primeiro 
Mundo, a exemplo dos Estados Unidos da América que possuem uma educação tributária 
muito mais desenvolvida se comparada ao Brasil. 

A exigência de autorização judicial para que a autoridade fiscal se faça acompanhar de 
força policial na realização de diligência, eleva, sem nenhum motivo plausível, a insegurança 
no exercício da atividade fiscalizadora, principalmente em situações de risco iminente. 

Ressalte-se que a legislação vigente já contempla mecanismos que garantem os direitos do 
contribuinte, penalizando com rigor os casos de desvios de poder praticados por agentes 
públicos. 

Restringe o direito de examinar mercadorias, livros, documentos, arquivos, para efeitos 
comerciais ou fiscais dos contribuintes, à competência da pessoa política que realizar a 
fiscalização, somente beneficiando o mal contribuinte, pois o mesmo estimula a recusa do 
contribuinte em apresentar determinados documentos que podem comprovar a existência de 
débitos com os Cofres Públicos ou até mesmo o Ilícito Penal Tributário. 

Também poderá haver a possibilidade do contribuinte possuir várias contabilidades, 
apresentando a cada um dos Fiscos; Federal, Estadual, Distrital ou Municipal; Livros e 
Comprovantes Contábeis preparados para diminuir as suas Obrigações Tributárias. 

 

Da defesa do contribuinte 

A defesa dos direitos e garantias dos contribuintes poderá ser exercida administrativamente 
ou em juízo, individualmente ou a titulo coletivo, estimulando com isto as demandas judiciais 
coletivas contra a Fazenda Pública, desonerando os litigantes de diversos encargos exigíveis 
nas ações comuns. 

 

Das disposições finais 

Fica revogado o Artigo 193 do Código Tributário Nacional, sendo inadmissível que a 
Administração Pública beneficie o mau contribuinte em detrimento daquele que mantém em 
dia as suas obrigações tributárias. 

Isto deixará de privilegiar o mal contribuinte e favorecer a concorrência desleal, 
desestimulando o contribuinte inadimplente, pois na medida em que aquele que sonegou 
poderá oferecer preços menores dos seus produtos ou serviços.  
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Considerações finais 

Com o inicio da organização da sociedade através de ONG’s – Organizações não 
governamentais que muitas vezes são mundializadas, associações diversas (Organizações 
sociais “OS”), acontecem às pressões, e aquele Estado poderoso, superior ao cidadão, o 
chamado “Estado Imperial” desaba rapidamente dando lugar a um Estado que age 
subsidiariamente, um Estado leve, ou seja, aberto, participativo, com o poder amenizado, 
abrandado, flexível, em que o cidadão passa a exercer não só as atividades privadas mas 
também a publica, resolvendo as questões em que o Estado, comprovadamente, não possui 
aptidão e nunca demonstrou eficiência. Este é o momento histórico muito importante da 
humanidade, em que o cidadão começa a ser superior ao Estado, porque o Estado existe para 
servir ao cidadão e não o contrário como vinha acontecendo, o Estado dos senhores feudais. 
Diante desta verdadeira revolução silenciosa, pacífica, irreversível, é normal que aconteçam 
alguns exageros, como por exemplo, o Código de Defesa do Contribuinte, que, com o 
pretexto de protegê-lo contra um imaginário exercício abusivo de fiscalizar, o PLC 646/99, 
contém dispositivos que invertem o primado do bem público sobre o privado, criando 
entraves quase insuperáveis as ações de fiscalização de tributos ou a função administrativa de 
interpretação e aplicação das normas tributárias, em proveito dos maus contribuintes. 

Não há Administração Tributária eficiente e eficaz sem controles rígidos e informações 
básicas, cujos instrumentos são necessários na luta contra a fraude. 
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