
sociedade e que a primeira norma da po

mais possível do povo. se necessário pela 

da impo~ição. pois só assim cobrirão 

A "Royal Commission on Taxation" 

princípios elencados para a revolução po

a arrecadação como pomo prioritário, 

a promoção do desenvolvimemo. Se estas 

será mera e natural decorrência. Que as 

a lição e respeitem a sociedade, 

é o que os brasileiros desejam. ' 

busca da justiça - mais especifica
tange ao mister do tributarista, é 

prática diária da defesa dos direi
Ilec,'itOj~O do Advogado, Ives Gandra da 

o ideal de justiça é a bússola que 
nos seguintes termos: 

a própria razão de ser do Oireiro. Não há 

. • mas apenas corrupção do Oireiro. Há 

inaros ao ser humano que não podem ser 

sofra toda a sociedade. Que o ideal de Jus

de tua ação. âdvogado. Para isro 

dias, a fim de que possas distinguir o que 

ser JUSto. [ .. .]1 

,",'-""""'-', iniciaremos nosso trabalho. 

o princípio da moralidade pública e o fato gerador do 
(coord .). Euudos sobr~ o imposto d t u nda {em memória 
Tribudria , 1994 . p, 12. 

Decd!aga da Advogado, Belém: Cejup, s.d. 
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