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RESUMO 

 

 

Planejamento fiscal é um tema que vem ganhando relevância no Direito Tributário. A 
presente dissertação tem por objetivo abordar os critérios e limites para a desqualificação dos 
atos e negócios jurídicos pela Administração fiscal. Atos e negócios jurídicos resultantes das 
condutas dos contribuintes que procuram diminuir o crescente aumento da carga tributária, 
utilizando meios para reduzir o seu ônus e aumentar as possibilidades de sucesso na atividade 
econômica, sem, no entanto, violar a lei na persecução de pagar menos tributo. Por outro lado, 
a Administração fiscal, por meio de seus órgãos, desejando o aumento da arrecadação dos 
tributos para fazer frente a determinados setores do Estado, com nítido propósito de impedir 
que o contribuinte organize a sua atividade e estruture seus negócios de forma mais eficiente 
possível, elaborou anteprojeto do qual restou promulgada a Lei Complementar nº 104, de 
10.02.2001, que inseriu o parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, 
autorizando a desconsideração, pela autoridade administrativa fiscal, “de atos e negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador do tributo ou 
a natureza dos elementos constitutivos da obrigação, observados os procedimentos a serem 
estabelecidos em lei ordinária”. Nossa intenção foi identificar os critérios e limites para a 
desconsideração dos atos e negócios jurídicos pela administração fiscal, assinalando alguns 
instrumentos admissíveis a atuação da Administração Fiscal que qualifique a desconsiderar os 
atos e negócios do contribuinte, alegando apenas que houve uma economia nos custos do 
tributo pelo ato praticado pelo contribuinte. 
 
Palavras-chaves: Planejamento Tributário. Desconsideração de negócios jurídicos. 
Administração fiscal.  

 
 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Tax planning is a subject that has been increasing in relevance in Tax Law. This current 
dissertation’s objective is to approach the criterion and limits for the disqualification of law 
acts and business through the Tax Administration. Law acts and business resulted from the 
conduct of contributors that seek to diminish the growing raise of the tax load, using some 
means to reduce their burden and increase the possibilities of success in an economical 
activity, without violating the law in the persecution of paying fewer burdens. On the other 
hand, the tax administration, through its organs, hoping the increase of burden collection to 
withstand some determined sectors of the State, with a clear purpose to stop the contributor 
organizing  his activity and structuring it as efficiently as possible, came up with a 
preliminary draft which left Complementary Law 104, from 10.02.2001, enacted, that inserted 
the unique paragraph of the National Tax Code, article 116, authorizing the disregard, by the 
administrative fiscal authority, “of Law acts and business practiced to dissimulate the 
occurrence of burden gain or the nature of obligated incorporating elements, observing the 
procedures to be established in common law”. Our goal is to identify the criteria and limits to 
disregard law acts and business through the tax administration, pointing out some possible 
means of action by the tax administration that qualifies it to disregard the contributor’s acts 
and business, just claiming that a saving in the tax costs was made by the contributor’s act.   
 
 
Key-words: Tax planning. Disregard of legal business. Tax administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema Planejamento Tributário é um grande desafio que decorre da necessidade que 

o contribuinte tem de buscar a economia de tributos sem esquecer o respeito aos limites 

estabelecidos pela lei.  

 Mesmo não se tratando de tema novo, de ampla importância, pois há uma eterna 

tensão entre a obrigação de pagar tributos e a procura de concretizar uma economia em seu 

pagamento por parte dos contribuintes.  

 O mundo jurídico contemporâneo sofreu algumas modificações operadas pelas 

Constituições modernas advindas dos ideiais alicerçados na liberdade, e que passam a 

fundamentar as novas ideias em relação ao liberalismo econômico. 

 A necessidade exarcebada pela lucratividade e as crescentes injustiças sofridas pelas 

camadas mais humildes respaldaram o surgimento de movimentos sociais no século passado e 

anterior. 

 A formação de um caráter individualista e o minimalismo do Estado pode ser a causa 

de incomensuráveis injustiças sociais percebidas na demasiada liberdade concedida aos 

preceitos burgueses que se revelou mais adiante inadequada, obrigando a uma intervenção 

estatal. 

 Em razão das grandes mudanças no contexto político, econômico e social ocorrido nos 

dois últimos séculos, o papel do Estado e de seus ordenamentos jurídicos foi questionado 

diante de uma reestruturação, em razão de novas demandas contemporâneas. É salutar o 

dinamismo e a multiplicidade das relações sociais entre os indivíduos de uma sociedade, a 

criação de direitos e deveres recíprocos, o que, para tanto, exigirá uma regulação jurídica 

através do Direito, que tem por escopo  impor a igualdade, a segurança e a justiça na 

convivência desses indivíduos. 

 O Direito, como em todos os demais ramos do saber, responsabiliza-se em aprofundar 

reflexões científicas, crítica e filosófias, com a obrigação de deixar cristalino os pressupostos 

e princípios basilares de uma conduta social que facilmente pode desaparecer sob a estrutura 

do mundo empírico da realidade.   

 Destarte, um direito que não se apresente firme em pilares cientificamente sólidos é 

incapaz de resolver determinados fatos da vida em sociedade, que por si deixam de ter 

importância, já que não cumpriria a função prevista de manter a ordem entre os indivíduos 

que participam da mesma sociedade. Assim, o jurista pesquisador se vê obrigado a apresentar 
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conclusões no que diz respeito às questões que lhes são propostas. Não se pode dar por 

satisfeito com o que está positivado pela lei; deve aprofundar investigação em torno do 

fundamento intrínseco da norma.  

 Nessa pesquisa, a ciência do Direito é encarada como uma ciência de problemas reais 

e práticos com o escopo de alcançar resultados concretos e não simples sistematização de 

conceitos abstratos. 

O nosso propósito é o de compreender e estudar um tema que é considerado pelo Fisco 

como “Planejamento Tributário abusivo”, que nas últimas décadas vem comportando grandes 

discussões; de um lado temos contribuintes que, amparados pela legislação tributária, 

encontram formas lícitas de reduzir o tributo, e de outro lado, com suas supostas razões 

encontramos a autoridade Fiscal que monta operações bélicas contra essas empresas, 

buscando enquadrar aquelas operações como ilícitas. 

Não diferente de nossos dias, o tributo sempre causou uma antipatia aos contribuintes, 

a sua imposição foi motivo de várias revoltas no decorrer dos tempos. 

Reconhecemos que hodiernamente os tributos despontam vinculados à aprovação dos 

cidadãos, que se fazem representar pelos membros do poder legislativo. Essa nova 

estruturação foi decorrente da Revolução Francesa, pela insatisfação popular ante as 

obrigações fiscais que lhes eram atribuídas.  

Apesar de não aceitar livremente a imposição de pagar tributos, veremos que há 

necessidade de sua exigência, mas com prévio consentimento da maioria daqueles que fazem 

a sociedade, passando a existir uma relação jurídica tributária entre o contribuinte e o Estado, 

decorrente da lei. 

Contudo, podemos considerar que constitui um direito do contribuinte a busca pela 

otimização de custos advindos da relação tributária, pois o Fisco não pode exigir pagamento 

que sobreponha o que ordena a lei.  

O que respalda o objetivo do Planejamento Tributário é antever e dispor os negócios 

jurídicos do contribuinte de maneira que exista uma economia de tributos, mas sempre 

acatando os limites estabelecidos pela lei. 

Pretendemos aprofundar a discussão a respeito da ocorrência do fato gerador, pois nos 

será fornecidos elementos para a análise dos problemas relacionados aos critérios e limites 

necessários a uma desconsideração dos negócios e atos jurídicos pelo Fisco. 

A nossa abordagem terá uma preocupação de se pautar numa metodologia que 

contemple os campos normativos e empírico-dogmáticos, que será à luz do Direito 
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Constitucional pátrio, Direito Tributário, com menção à história e tópicos da doutrina e da 

jurisprudência. 

Adotamos os pensamentos de autores que trabalham pautados em normas positivadas. 

Nesse sentido, acolhemos o caráter sistemático e aberto do direito, com valores que se situam 

em um âmbito pós-positivista. 

O problema dos critérios e limites para a desconsideração dos atos e negócios jurídicos 

pela administração fiscal apresenta-se tanto no âmbito administrativo como no judicial.  

A pesquisa parte do ponto de que no direito privado há plena liberdade dos indivíduos 

para realizar o que lhes aprouver, no entanto, não pode desobedecer a lei, a ordem pública e 

os bons costumes.  

Inúmeros debates e reflexões são feitos acerca do papel do Estado e da sociedade, pois 

a nossa Constituição segue uma opção basicamente capitalista, ao concertar a ordem 

econômica na livre iniciativa, assim como nos princípios da propriedade privada e da livre 

concorrência.   

É importante dizer que o tema de nossa pesquisa ganhou relevância após o advento do 

texto do parágrafo único do art. 116 do Código Tributário Nacional (CTN), com a redação 

dada pela Lei Complementar (LC) nº 104/2001, que pela sua redação permite que as 

autoridades fiscais possam desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade 

de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária, desde que observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária. 

O tema é de grande complexidade, pois o texto do parágrafo único do art. 116 do CTN 

pode ser considerado à parte de muitas outras questões, já que do ponto de vista jurídico 

temas como: abuso de direito, a simulação, o negócio jurídico indireto, a fraude, fazem parte 

dessa pesquisa, e ainda o Código Civil de 2002 fornece amplo material de discussão para que 

se possa chegar a uma compreensão mais consistente acerca da licitude do Planejamento 

Tributário.    

A propósito, o uso indiscriminado do Planejamento Tributário terminou com o 

decorrer do tempo, por descaracterizar a sua significação, já que se passou a utilizar daquela 

expressão para indicar um procedimento ilegal ou moral e juridicamente reprovável, pois a 

sua utilização seria sinônimo de fraude ou sonegação fiscal, o que acirrou o combate pelo 

Fisco a todo e qualquer comportamento do contribuinte, sendo um dos objetivos mais 

assinalados das administrações tributárias impedir que os contribuintes se socorram de 

condições individuais mais favoráveis, e consequentemente diminuam a carga tributária.  
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Assim, impera investigarmos o direito do contribuinte, agindo nos limites da lei, para 

poder buscar uma redução da carga tributária. É importante esclarecer que iremos nos pautar 

no sentido de que a elisão fiscal para ser considerada lícita e alcançar o seu objetivo não pode 

se afastar da legalidade e de uma forma lícita e razoável dos negócios jurídicos.  

Em sentido mais objetivo, será nosso intento identificar os critérios e limites para a 

desconsideração dos atos e negócios jurídicos pela administração fiscal, apontando alguns 

instrumentos admissíveis para superação dos empecilhos existentes; ainda investigaremos se a 

“elisão fiscal” deve ser compreendida como atitude lícita do contribuinte que busca seguir um 

comportamento que opta por opções dentro do ordenamento jurídico, que conduza a uma 

diminuição dos custos relativa à carga tributária, sem praticar atitudes ilícitas; por fim, 

faremos uma ponderação em torno do parágrafo único do artigo 116 do CTN e do artigo 149, 

VII, do CTN, para inferirmos se em termos procedimentais comporta um método a orientar a 

autoridade fiscal, também em razão do parágrafo único do artigo 116 do CTN, a agir de ofício 

quando considerar ter o sujeito passivo ou terceiro agido com dolo, fraude ou simulação. 

Para atingirmos nossas observações conclusivas, dividimos nosso trabalho em três 

capítulos. No primeiro, enfocamos o Estado para entendermos em que perspectiva o 

Planejamento Tributário deve estar inserido e como se dará a repercussão na atual concepção 

do Estado brasileiro, ainda fazemos uma relação entre a interpretação tributária e os princípios 

constitucionais relacionados ao Planejamento Tributário. No segundo capítulo, tratamos do 

regime jurídico e limites do Planejamento Tributário, em que aprofundaremos a discussão em 

torno da Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, que introduziu o Parágrafo 

Único do art. 116 ao Código Tributário Nacional. No terceiro capítulo, trataremos dos 

critérios para desconsideração do Planejamento Tributário. Para tanto, aprofundaremos a 

pesquisa da autuação da Administração Fiscal para desqualificar os atos ou negócios jurídicos 

escolhidos pelos contribuintes. 

Por fim, teceremos, por meio de uma visão analítica e crítica, nossas conclusões a 

respeito dos critérios legais que podem ser impostos ao Planejamento Tributário, para que as 

condutas praticadas pelos contribuintes possam ser desconsideras pela Administração fiscal. 
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2 CONCEPÇÃO DE ESTADO: interpretação tributária e princípios constitucionais 

relacionados ao Planejamento Tributário 

 

 

2.1 DO ESTADO DE DIREITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

 

 Inicialmente, faz-se necessário propormos uma análise a respeito da compreensão de 

Estado, para entendemos em que perspectiva o Planejamento Tributário deve estar inserido e 

como se dará a repercussão na atual concepção do Estado brasileiro, pois só assim iremos 

entender como se comporta o contribuinte perante a tributação, e como reflete, na esfera 

individual, a interferência estatal fracionando o seu patrimônio. 

Lembremos que quando se fala em posicionamento do contribuinte, ou postura do 

contribuinte perante a tributação, estamos falando de uma concepção de relacionamento entre 

indivíduo e Estado que dá suporte a certa atitude e conceitos e que, frequentemente, se busca 

defender1. 

 Os propósitos buscados pelo Estado demandam um alto custo para que possa gerenciar 

recursos humanos e matérias imperiosas à sua organização; os fins e objetivos políticos e 

econômicos só podem ser concretizados por meio de ingresso de receitas públicas. Podemos 

entender que essas ocorrem por meio da arrecadação de tributos, que com esses recursos 

obtidos, irá o Estado suportar a despesa necessária para execução dos seus fins. Assim, 

podemos considerar ser o Direito Tributário uma via de mão dupla, pois garante ao Estado a 

intervenção na esfera de liberdade do indivíduo e assegura a este os limites de ação estatal em 

seu domínio jurídico individual. 

 Ao arrecadar tributos, o Estado não tem a finalidade de locupletar-se ou aumentar o 

seu patrimônio, o que se infere em tese. Arrecada para chegar a certos objetivos de natureza 

política, econômica e administrativa. 

 No entanto, mesmo sem projetar objetivos de enriquecer, podemos ressaltar que o 

Estado precisou se projetar financeiramente, o que para tanto necessitou abandonar o Estado 

de Polícia que buscava apenas garantia da ordem e segurança. 

  

                                                           
1 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 

1998. p. 27 
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 O Estado de Polícia foi devidamente substituído pelo Estado Fiscal, ressaltando como 

características a sua estrutura econômica capitalista e o seu liberalismo político e financeiro. 

O que irá justificar o surgimento desse Estado Fiscal, como aponta a configuração do Estado 

de Direito, é o novo perfil da receita pública. 

 O Estado Fiscal Minimalista predominou no final do século XVIII até o início do 

século XX, correspondeu ao Estado Liberal Clássico, que tinha como característica primordial 

a plena garantia da liberdade individual, alcançando o seu auge no Século XIX.  O estado não 

interferia na condução dos negócios jurídicos, ficando esses ao livre arbítrio das partes 

interessadas, que permaneciam totalmente à vontade para exercerem seus direitos individuais 

de maneira irrestritas.  

 Esse modelo se restringia ao cumprimento do poder de polícia, da administração da 

justiça e prestação de poucos serviços públicos, não fazendo existir um sistema tributário. No 

entanto, as deficiências do regime liberal clássico começam a surgir; credita-se ao seu 

declínio a falta de ambiente igualitário para que pudesse funcionar da forma pela qual fora 

idealizado, e, ainda, pela ideologia pregada da liberdade no espaço concorrencial, idealizando-

se uma competição equilibrada entre os seus agentes, para que assim pudesse alcançar 

interesses coletivos. 

 No Estado Social Fiscal, não mais se tem um Estado garantidor das liberdades 

individuais, passando este a intervir na ordem econômica e social. 

 A nova ordem social tem existência e condições mínimas para um convívio com 

saúde, seguridade, assistência, entre outros, direcionado pelo Estado; passará a gerar despesas 

a serem suportadas pelo Poder Público que irá ultrapassar o volume das receitas arrecadas. 

 O acréscimo da atividade estatal acomodou o alargamento incessante da base tributária 

e o aumento da máquina burocrática, com o desenvolvimento de órgãos do serviço público, 

criando um ambiente que, no último quarto do século XX, colocou em cheque o próprio 

Estado do bem-estar social, pois a história revelou que se tratava de um modelo de Estado 

inchado, incapaz de investir nas demandas sociais mais urgentes. 

 Já o Estado Democrático Social Fiscal, terá as mesmas características do Estado 

Social, porém há uma significativa redução do seu tamanho e a restrição ao seu 

intervencionismo no domínio social e econômico. Esse Estado vive precipuamente dos 

ingressos tributários. 

 Os ingressos nos cofres públicos do pagamento de tributos se transformarão em receita 

pública, a qual deve ser utilizada para reduzir as desigualdades sociais e garantir a cidadania e 

a dignidade, como valores fundamentais que o Estado democrático estabeleceu, investindo e 
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entregando à população serviços públicos, seja na saúde, educação, moradia, transporte, 

segurança.  

 Reconhecemos, portanto, que o Estado não possui recursos inesgotáveis para 

concretizar seus propósitos de bem comum, e para que possa atingir o que preconiza o art. 3º, 

IV, da Constituição Federal de 1988, “ser dever de o do Estado promover o bem de todos”, 

precisará inserir neste contexto, como escopo de atingir os objetivos constitucionais, a 

participação indispensável dos particulares, no entanto, precisará respeitar a capacidade 

contributiva, a legalidade, a liberdade, a segurança jurídica, bem como a propriedade privada, 

para só assim retirar do particular parte de seus recursos pecuniários para que possa garantir 

receitas ao poder público, implementando os objetivos traçados para promoção do bem de 

todos. 

 A Constituição Federal de 1988 fez preponderar no seu texto o que considerou definir 

como necessidades públicas, e ainda prescreveu ao Estado a estrutura necessária e os 

instrumentos para atendê-las. 

 Podemos dizer que um desses instrumentos vem a ser o tributo, que, como preceitua o 

artigo 3º do Código Tributário Nacional, é uma “prestação pecuniária compulsória, em moeda 

ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”. Portanto, fica aparente que 

ao Estado foi atribuída, como maneira principal de aquisição de receita, a atividade tributária. 

O final da Primeira Guerra mundial ocasionou mudanças no cenário histórico-

institucional. O Estado de direito legislativo, caracterizado pela formalidade da lei geral e 

abstrata, passou a ser encarado com certa desconfiança, no sentido de não ser capaz de 

acompanhar e realizar as pretensões e necessidades advindas dos reclames sociais.  

 Afirma-se, destarte, que as constituições elaboradas após o final da Primeira Guerra 

Mundial têm algumas características comuns, ressaltando os tradicionais direitos individuais 

de um lado; e de outro, aqueles direitos chamados sociais ou de prestação, que irão depender 

de prestações diretas ou indiretas do Estado para serem usufruídos pelos cidadãos2.    

 Segundo Gianluigi Palombella citado por Écio Oto Ramos Duarte: 

 

A Constituição de Weimar representa o lugar de um novo pacto social, uma síntese 
de compromisso entre as instâncias divergentes e mediáveis, que confia a uma 
superior legalidade, a constitucional, o estatuto de uma ordem complexa, sobretudo 

                                                           
2 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 11. 
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frente às alternantes finalidades legislativas, frente às contingentes maiores 
parlamentárias.3 
 

 Podemos ressaltar que o constitucionalismo evoluiu com o Estado, o que nos faz 

parecer salutar, em uma análise científica, o estudo evolutivo em que se edificou o 

desenvolvimento histórico do Estado constitucional. Essa pretensão se expõe em vista de que 

antes de chegarmos ao centro de nossa proposta de estudo (análise do planejamento 

tributário), busquemos contextualizar a evolução das formas de atuação do Estado, 

posicionando o avanço da construção das normas jurídicas, correlacionando-a ao progresso 

cultivado pela ciência do direito quando deixa de lado uma reprodução automática do texto da 

lei, pois com a evolução da sociedade ficou evidente que por si só, elas jamais serão 

suficientes para solucionar todas as discussões, mas por meio da interpretação normativa 

conservam-se em jogo os argumentos e princípios subjacentes às normas. 

 A vontade de amoldar-se o Estado com a sociedade, até então divorciados pela ciência 

jurídica positivista, surge coligado com o interesse de superação de uma normatividade formal 

concebida desde a ideia da Constituição como uma mera folha de papel do racionalismo 

(Lassale) em direção a um modelo de Estado Social que absorvesse a programaticidade das 

normas constitucionais tão inoperantes, senão excluídas da tese jurídica, de caráter 

neutralizante, dos fundamentos políticos sustentada pelo modelo do Estado-legislação.4  

A historiografia tradicional faz relação à evolução dos Estados modernos, trazendo o 

estudo em relação a dois marcos: (i) o Estado liberal, do laissez faire; e (ii) o Estado do bem-

estar social. No entanto, acrescentaremos ao estudo o (iii) Estado Regulador, modelo esse 

seguido pela maioria dos países contemporâneos, o que ocorreu em vista da globalização, que 

para José Eduardo Faria5, houve uma redefinição do tamanho, peso e o alcance das próprias 

funções e papeis do Estado.    

 Podemos destacar que no curso da história parece óbvio ser o processo de evolução 

lento, e não sendo percebido em sua plenitude, por quem as presenciam, no entanto, essa 

passagem é ponto de importância na ciência da história, já que pela seriedade de fatos 

ocorridos passam a ser difundidos e estudados. 

  

                                                           
3 PALOMBELLA, Gianluigi (1999, p. 142) apud DUARTE, Écio Oto Ramos. Neoconstitucionalismo e 

positivismo jurídico: as faces da teoria do direito em tempos de interpretação moral da Constituição. São 
Paulo: Landy, 2006. p. 16-17. 

4 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 191-192. 
5 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2001.p. 8. 
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Todavia, a assunção de um Estado Democrático Social passou a ser construído 

paulatinamente. Marco Aurélio Greco posicionou-se em sua obra no sentido de que a nossa 

Constituição optou por reunir os dois conceitos. Segundo ele: 

 

O Brasil é, ao mesmo tempo, um Estado de Direito e um Estado social; ou seja, 
agrega e prestigia concomitantemente valores sociais como a igualdade, a 
solidariedade etc., que existem também num Estado de Direito, mas que são 
colocados num segundo plano. Isto gera uma confluência muito interessante. Este 
conjunto de valores opostos (embora não contraditórios) foi levado à apreciação do 
supremo num acórdão, versando o tema do controle sobre reajuste das mensalidades 
escolares (ADI nº 319-4-DF, RTJ 149/666).6 
 

 Em vista daquele posicionamento, podemos compreender que, em um primeiro 

momento, imaginar-se-á que continuaríamos a viver em um Estado de Direito, submetido à lei 

e à jurisdição, assumindo uma concepção de ideia de liberdade do cidadão como conceito 

subjacente, o que poderia ser visto como uma possível agressão à propriedade e liberdade do 

cidadão. 

 Para Marco Aurélio Greco7, se o Estado de Direito é aquele que se apresenta como 

uma justiça formal, o pagamento do tributo é justo se a lei for aplicada a todos os fatos 

geradores ocorridos, o que advirá a arrecadação pertinente. Para esse mesmo autor, o Brasil é 

um Estado Democrático de Direito, que faz ultrapassar a linha para um Estado Social, 

concepção de um Estado que procura dar predominância aos valores da solidariedade, 

isonomia, dignidade humana, etc.  

 O Estado brasileiro, inaugurado em 1988, baseia-se numa República pautada na 

soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa; em seu primeiro dispositivo, faz a Constituição Federal de 1988 referências à 

importância do indivíduo e a realização de acomodações de suas pretensões individuais.  

 Não estamos diante de um Estado novo apenas em face da nova Constituição, mas 

também em razão da substancial mudança que a Nação passou a experimentar8.  

Do ponto de vista de Mário C. Coimbra (apud APOCALYPSE, Sidney Saraiva), o 

Brasil mudou substancialmente a forma de atuação do Estado na década de 90, frase que 

abre o artigo, não menos intitulado “Brasil: um novo modelo de Estado”. 

 

                                                           
6 GRECO, Marco Aurélio. Ob. cit., p. 28 
7 Idem.  
8 COIMBRA, Mário C. Brasil: um novo modelo de Estado. In: APOCALYPSE, Sidney Saraiva. A Regra 

Antielisiva. Apenas uma Dissimulada Intenção. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O Planejamento 
Tributário e a Lei Complementar 104. São Paulo: Dialética, 2001, p. 310. 
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Como a decadência do modelo desenvolvimentista, baseado no procedimento de 
substituição das importações, surge uma nova forma de atuação do Estado. Ele não 
mais atuaria de forma provedora e interventora. Neste novo modelo, a principal 
tarefa, que é a da execução, caberia à iniciativa privada. Ao Estado caberia somente 
a fiscalização e regulação, assistindo ao mercado e garantindo a concorrência entre 
as empresas privadas. Surge o Estado regulador.9 
 

Contudo, não podemos perder de vista a lição de André Elali10 quando enfoca a 

tendência de ter o Estado brasileiro adotado a postura de Estado Regulador traçado pela 

Constituição de 1988, o que se materializa através dos princípios da ordem econômica, 

valores que se mostram preponderantes para a concretização desta mudança, alicerçado em 

um sistema jurídico coerente, equilibrado e seguro para todos, até mesmo para o Estado. 

Assevera, ainda, o mesmo autor, que o Estado brasileiro, seguindo a tendência dos 

Estados contemporâneos, acompanhou o modelo regulador com a Constituição de 1988, mas 

precisa adotar posturas que tenham apoio no interesse econômico e social. E ainda, pelo texto 

constitucional existe a obrigação de tutelar os direitos fundamentais, como a garantia da livre 

iniciativa e da livre concorrência, isso como consequência de sua forma de atuação, de 

orientação e controle do sistema econômico, por meio de mecanismos técnicos11. 

Passou-se a perceber ainda, que na Constituição de 1988 existia um traço muito 

importante, o que se apresentava de forma expressa, buscando edificar uma transformação das 

estruturas sociais, como bem podemos assinalar no capítulo intitulado “Da Ordem 

Econômica”, que em seu art. 170 preconiza como fundamento da ordem econômica do Estado 

brasileiro, os seus princípios norteadores, fundados na valorização do trabalho e na livre 

iniciativa, sendo o seu fim assegurar a todos uma existência digna de acordo com a justiça 

social. 

 Usando como marco a promulgação do texto constitucional de 1988 para indicarmos 

de forma expressa o rompimento de um modelo de Estado, podemos asseverar que mesmo 

vivendo uma Constituição jovem, com concepções sociais, no dizer de José Afonso da 

Silva12, ela contém uma ordem social socializante e uma ordem econômica liberalizante.  

Mas, devemos reconhecer que ao final do século XX passamos a vivenciar a derrocada deste 

Estado Social com o acentuado fenômeno da globalização, e ainda a ampliação do processo 

de privatização de empresas públicas. 

                                                           
9 Ibidem, p. 311. 
10ELALI, André.  Incentivos fiscais internacionais: concorrência fiscal, mobilidade financeira e crise do 

Estado. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 77. 
11Ibidem, p. 79. 
12SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional  Positivo.  24 ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 

185. 
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 Essa globalização surgiu impregnada por sentido de entrelaçamento das economias 

nacionais em plano mundial, sobretudo desafiando, no campo econômico, as empresas 

privadas a que venham se lançar em mercados internacionais. Para Fernando Aurélio Zilveti, 

“nas economias cada vez mais abertas, mesmo os pequenos empresários têm se organizado 

para competir no mercado globalizado, seja em cooperativas, ou em sociedades não 

personificadas (APL – Arranjos Produtivos Locais)”.13 

 Não é algo fácil de ser compreendido, pois a presumida mutação de Estado de Direito 

para Democrático Social de Direito trouxe e continua a trazer algumas dificuldades na 

utilização de seu caráter distintivo, especificamente no momento de se aplicar de forma 

prática essa distinção, sem causar qualquer ruptura mais drástica.  

 A instalação do Estado liberal, o que se deu com a queda do Estado absolutista, causou 

uma contraposição entre os teóricos absolutistas, que consideravam que a legislação seria uma 

livre atividade criadora do monarca, ao passo que os partidários da limitação do poder real, 

que julgavam a atividade legislativa como desenvolvimento do direito natural, adaptado às 

condições de tempo e lugar14.  

Esse modelo de Estado foi sendo reconhecido como um entrave à expansão do 

capitalismo, já que era centrado numa expressão de poder inconstitucional do monarca, 

sofrendo o Estado livre ingerências e limitação religiosa, política, econômica e legal. No dizer 

de Eros Grau, “consistia em um monopólio pessoal de um único indivíduo” 15.  

 O marco final desta fase foi reconhecido com a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, datada de 26 de agosto de 1789, advinda da Assembleia Nacional Francesa. Com 

essa Carta foi fincada a base do novo Estado Liberal, que se fundava no absenteísmo 

econômico, no individualismo e na valorização da liberdade. Nesse sentido, “cada cidadão 

teria liberdade para produzir e gerar riqueza, tendo a garantia de que o Estado preservaria essa 

ordem”.16 

 Toda essa movimentação tinha uma direção apontada para que fossem concretizadas 

dos ideais burgueses, conquanto fosse necessária a consolidação de um Estado que pudesse se 

adequar às ideias que se expandiam pautadas no capitalismo. Portanto, essa forma de Estado 

seria a que melhor se assenta ao liberalismo econômico, pois o Estado deve limitar-se a 

                                                           
13ZILVETI, Fernando Aurelio. Obrigação Tributária - Fato Gerador e Tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009. 

p. 98. 
14VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Tradução de Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: 

Forense, 2007. p. 4. 
15 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12 ed. São Paulo: Malheiros. 2007. 

p.16  
16 DIEGO, Bomfim. Tributação e livre concorrência. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 78-79. 
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exercer seu poder na esfera das relações públicas, sem imiscuir-se na órbita privada do 

indivíduo17.  

 Buscando essa nova perspectiva, a classe dominante, a burguesia, acreditava que as 

próprias forças do mercado seriam suficientes para apaziguar as demandas econômicas, 

passando esse mercado a se autorregulamentar, tomando a metáfora “como uma mão 

invisível”, pois existiria uma intransigente divisão entre o Estado e o mercado, caminhado 

esse último sozinho, sem qualquer ingerência estatal.  

 De certo, podemos dizer que existiu um choque contemporizado no modelo de Estado 

liberal e Estado do bem-estar social, pois pela história da evolução do constitucionalismo, que 

se deu após a Segunda Grande Guerra Mundial, e no caso particular do Estado brasileiro que 

ocorreu com promulgação da Constituição de 1988, o Estado estava perante novas e 

diferentes exigências, pois o direito positivo era usado como instrumento repressivo, 

bastando, para preservação dos direitos fundamentais reconhecidos à época, que o ente 

público adotasse uma postura negativa. Mesmo com a referida limitação ainda na proteção da 

segurança e da propriedade privada, esses direitos foram estendidos para alcançar os direitos 

sociais, econômicos, políticos, culturais entre outros. 

 Como afirma Paulo Caliendo, “o Estado Liberal irá defender uma fiscalidade limitada 

ou mínima necessária à manutenção de um Estado Mínimo. Desse modo, a tributação deve 

manter-se neutra econômica e socialmente” 18. 

Atualmente, esse modelo tende para uma nova conformação do poder político, 

econômico e da estrutura social, e que exige do Estado uma atitude em relação ao encargo da 

gestão dos recursos públicos, como também na condução da tributação. 

 A propósito, é importante questionarmos: se estamos diante de um Estado 

Democrático de Direito, o que se fará para que tenhamos uma visão diferente a despeito do 

aspecto da tributação? Pois existe enraizada no indivíduo a sua total repudia a ideia de custear 

a estrutura estatal, em um modelo antigo, e mais contemporaneamente ser responsável pela 

construção de uma sociedade mais solidária.   

 Destarte, pode-se dizer que a análise da evolução da natureza de desempenho do 

Estado mostra-se salutar em razão da essencial ligação existente entre carga tributária, as 

funções exercidas pela tributação e o tamanho do Estado. Termos que a presença do Estado 

como agente positivo (regulando a economia ou fomentando o desenvolvimento social), se 

                                                           
17 VERDÚ, Pablo Lucas. Ob. cit., p 10. 
18 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 

145. 
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apresenta em contrapartida ao aumento de arrecadação tributária e da mudança do próprio 

perfil da tributação19. 

 Precisamos deixar para trás o formalismo teórico de afirmação da lei, que era 

compreendida como base de sustentação do Estado de Direito, em que a norma e a lei 

caminhavam juntas com um mesmo significado, o que pode ser exposto na presente discussão 

acerca dos desdobramentos relativos ao planejamento tributário, apresentando três 

perspectivas “políticas” importantes a despeito do debate: i) da concepção do Estado; ii) do 

custeio do Estado; e iii)  a atividade. 

No entanto, uma visão de Estado aparenta ser fundamental no debate sobre 

planejamento tributário, pois a tributação foi, desde sempre, um ponto de discussão entre 

quem tem a obrigação de pagar e quem arrecada. Por um lado, o cidadão alega que sofre 

reservas a seu direito de propriedade e restrições a sua liberdade, por outro, quem o recebe 

assegura ser necessário para realizar as atividades relativas ao bem comum, de modo que 

deveria ser adimplida não somente em obediência ao soberano, mas também por ser obrigação 

moral20. 

Aos poucos, percebemos que o pensamento extremo, que tentava vincular as relações 

tributárias à reserva material absoluta e numa tipicidade cerrada, vem cedendo e buscando 

sedimentar seus fundamentos em teorias calcadas no pensar contemporâneo do Direito 

Constitucional.  

Essa nova perspectiva adotada pela maioria dos Estados contemporâneos aponta no 

sentido de que o Estado brasileiro, em vista da Constituição Federal de 1988, tem uma 

concepção atual alicerçada em um Estado Constitucional Democrático de Direito, ou seja, um 

pensamento na formulação clássica, em que o Estado se submete a lei e a jurisdição. 

 Para tanto, iremos busca nossos argumentos no próprio texto constitucional, em um 

viés político e econômico, para tratarmos da matéria tributária relacionada ao planejamento 

tributário, para que possamos limitar a ideia de Estado como o detentor do poder de tributar, 

que repercute nas relações intersubjetivas, o que se pode entender como a produção de normas 

jurídicas direcionadas a regular essas relações ou condutas, que objetivam alcançar efetivação 

de valores externos que compõem o tecido social, conformando um tipo de relação instituída 

entre Estado, cidadão e sociedade, uma ordem normativa adequada a direcionar a própria 

ordem econômica e social em função da ascensão da dignidade humana. 

                                                           
19  DIEGO, Bomfim. Ob. cit., p. 78. 
20 JARDIM NETO, José Gomes. Planejamento Tributário: Constitucionalidade da Norma Geral Antielisiva e 

impossibilidade de sua aplicação. Vários autores. Teses tributárias.  São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 254. 
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2.2 INTERPRETAÇÃO TRIBUTÁRIA  

 

 

 O financiamento do Estado mediante o pagamento de tributos há muito vem dedicando 

estudos com objetivo de se investigar os motivos da obrigação tributária. Os contribuintes não 

aceitam a interferência do Estado em seu patrimônio. Com isso, de uma forma ou de outra, 

desde sempre procuram praticar condutas tendentes ao não pagamento de tributos. 

 Os contribuintes utilizam meios para legitimar suas posições quando do confronto com 

a administração fiscal. Não muito diferente, mostra-se a postura Estatal na busca de aumentar 

a arrecadação. Sobrevém, assim, cada um, de sua maneira a interpretar os dispositivos 

tributários em vista de suas possíveis conveniências. 

 Aparentemente, todos aqueles que de uma forma ou outra possam ser atingidos pelas 

normas fiscais é legitimado a interpretá-las. Segundo Ricardo Lobo Torre21, todos aqueles que 

o aplicam têm legitimidade para interpretá-lo: o Legislativo, o Judiciário, a Administração, os 

advogados, os contadores, os planejadores fiscais, os lobistas e os contribuintes.  Completa 

dizendo: 

 

Häberle cunhou a expressão “sociedade aberta de intérpretes da Constituição” que, 
em certo sentido, poderia ser transportada para o direito tributário, ao fito de deixar 
transparecer a existência de uma pluralidade de intérpretes que operam no espaço 
público em busca de aprofundamento das relações entre o Estado e a sociedade.22 
 

Häberle propugna pela adoção de uma hermenêutica constitucional adequada à 

sociedade pluralística ou à chamada sociedade aberta, e todo aquele que vive a constituição é 

seu legítimo intérprete.23
 

 Por não existir um numerus clausus de intérpretes é que interpretam a legislação 

tributária o juiz e o administrador fiscal, equilibradamente, o cidadão para defender os seus 

direitos, os advogados, contadores, peritos, os planejadores fiscais.24 

Esse exercício se materializa nas condutas praticadas pelo contribuinte e reconhecidas 

pela doutrina, que objetiva diminuir o pagamento do tributo, retardar ou se furtar ao 

                                                           
21 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do Direito tributário. 4 ed. Rio de Janeiro:   

Renovar, 2006. p. 61. 
22 Idem. 
23Cf apresentação da obra de HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional à sociedade aberta dos 

intérpretes da constituição: Contribuição para a interpretação pluralística e “procedimental” da constituição. 
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris Editor, 1997. p. 9. 

24 TORRES, Ricardo Lobo. Ob. cit., p. 99. 
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pagamento na expectativa de ter um menor desfalque em seu patrimônio. Para tanto, utilizam 

meios que proporcionem esses seus objetivos.  

As figuras da elisão, elusão ou evasão fiscal, são utilizadas a justificar que conduta 

veio a ser adotada pelo particular, intencionalmente querendo reduzir os custos com a 

tributação.  

Contudo, a atuação do Fisco desconsidera as posições adotadas pelos contribuintes na 

condução de seus negócios, ou seja, não aceitando as condutas adotadas, visando diminuir o 

pagamento dos tributos. Na verdade, a atuação do Fisco procura eliminar a possibilidade de o 

particular almejar por intermédio de uma maior eficiência econômica a adoção de atitudes que 

visem a concretização de atos e negócios praticados e revestidos de possibilidades jurídicas 

lícitas. 

É indiscutível que a postura que o Fisco vem adotando proporciona uma total 

insegurança quando da opção por realizar determinada conduta, que do ponto de vista do 

contribuinte ficaria dentro dos limites e possibilidades aceitos pelo ordenamento jurídico 

nacional. 

Estudos demonstram um possível descaso do contribuinte em não querer ser 

responsável pela manutenção das estruturas sociais e estatal, em que a atividade de 

espertalhões, em contornar licitamente a lei tributária, causa a distorção da concorrência do 

mercado25. Esse contexto faz parecer que, assim agindo, o contribuinte, buscando soluções 

menos impactante em seu patrimônio, estaria causando lesão às necessidades do Estado, 

tornando-se a elisão fiscal, ato que vem a saquear e desvirtuar o ordenamento tributário. 

É compreensível que assim justifique aquele entendimento, pois não é tendência 

recente considerar que o tributo nada mais significa que uma parcela de dinheiro que todos os 

habitantes (com capacidade econômica) do ambiente estatal precisam oferecer parte de seu 

patrimônio para um fundo comum. 

No entanto, o ato elisivo precisa ser encarado como conduta lícita e legítima a se 

caracterizar pela sua natureza, atos de gestão da pessoa-contribuinte, a justificar a eficácia 

econômica, sem se furtar ao pagamento de tributos; assim, conjugando um regular equilíbrio 

entre o dever fundamental de pagar tributos e o direito fundamental de auto-organiza 

negócios.  

                                                           
25 RIBEIRO, Lodi Ricardo. A elisão Fiscal e a Lei nº 104/01. São Paulo: Dialética, Revista Dialética de Direito 

Tributário, nº 83, agosto de 2002. p. 148 (141/149). 
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Para Anderson Furlan26, parte da doutrina começou a perceber que o Executivo goza 

de legitimidade democrática tanto quanto o Legislativo, não mais podendo ser considerado o 

ato do Executivo legislar, citando José Casalta Nabais, “inimigo número um” das liberdades. 

Queremos acreditar que essa afirmação tenha sentido quando consideramos que existe 

em razão da nova conjuntara estatal, delineada após a promulgação da Constituição de 1988, 

em vista de ter o constituinte mitigado a legitimidade tributária, quando no art. 150, I, c/c 153, 

§ 1º, permitir que o Poder Executivo altere alíquotas dos impostos aduaneiros, do Imposto 

sobre Produtos Industrializados e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e 

Valores Mobiliários. 

A ascensão do pluralismo metodológico conferindo lugar aos valores sociais 

constitucionalmente previstos, possibilitando ao Estado uma atuação mais equilibrada, 

buscando balancear e ponderar os conceitos sociais e liberais, pelo meio de princípios como 

os da liberdade, da autonomia individual e da capacidade contributiva, justiça social e fiscal e 

segurança jurídica.27 

O tema abordado necessita de fundamento metodológico; o Planejamento Tributário 

para esse estudo deve estar firmado no espaço da teoria geral da interpretação. Para 

desenvolver o tema, passaremos a discorrer acerca das correntes teóricas relativas à 

interpretação do direito, já que se repetem em todos os subdomínios do direito, o que iremos, 

no entanto, utilizá-las fazendo as devidas especificações do teor do que iremos abordar.   

O Planejamento Tributário é um tema que indiscutivelmente vai se ligar intimamente a 

questionamentos acerca de como devem ser interpretadas e, consequentemente, aplicadas as 

leis tributárias. A lei tributária apresenta-se de certa forma complexa, pois não há como fazer 

simplificar a função do exegeta, ora entendendo ser o tributo odioso por interferir na vida 

particular do contribuinte; e em outro momento ser favorável ao Fisco, por entender ser 

obrigação do particular custear com seu patrimônio a atividade estatal. 

Na premissa atual, aplicar o Direito envolve sempre interpretá-lo. Qualquer norma 

colocada em um texto legal dotada de autoridade precisa ser entendida antes que possa ser 

aplicada28. 

 Essa necessidade de um ato de interpretação consiste, pois, na consequência de ser a 

norma jurídica utilizada no caso concreto. Exige-se do aplicador uma determinada 

                                                           
26Ibidem, p. 87. 
27ABRAHAM, Marcus.  O Planejamento Tributário e o Direito Privado. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 

89. 
28MACCORMICK, Neil. Retórica e Estado de Direito. Tradução de Conrado Hübner Mendes. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2008.  p. 161 
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assimilação do que se encontra no texto para que possa ser concluída a interpretação da lei, e 

o responsável pela sua aplicação poderá optar pela conclusão de sua aplicação, ou não no caso 

apresentado.  

 No que diz respeito ao direito tributário a aplicação, ao considerarmos o sistema 

tributário ser hermeneuticamente fechado ou que venha a possui partes móveis no seu seio, o 

que considera Canaris algo totalmente aceitável, o que faz possível uma interpretação 

sistemática. 

 No entanto, aquele autor faz uma vinculação em relação ao pensamento problemático 

e o pensar sistemático de forma que eles se interpenetram e se completam.   

 O sistema jurídico, em termos de função, apresenta-se de maneira diferente dos outros 

subsistemas sociais, isso ocorre em razão da necessidade de preservar as expectativas 

normativas, pois mesmo existido uma garantia, os comportamentos podem ser diferentes 

daqueles normativamente previsto.29 

 

 

2.3 CORRENTES TEÓRICAS DE INTERPRETAÇÃO 

 

 

 O modelo constitucional a ser adotado por uma nação irá influenciar na maneira de ser 

aplicado o Direito e ainda, na forma de exercer a sua função estatal, o que indubitavelmente 

passa por uma ideia de sistema jurídico.  

 É incontestável que o Direito tem por função a regulação de condutas humanas em 

suas relações intersubjetivas, fazendo com que o próprio Direito procure mecanismos capazes 

de aproximar ao máximo os fatos previstos na norma daqueles acontecidos no mundo 

jurídico. 

 Essa ocorrência é o que se denomina de aplicação do direito ou processo de 

positivação, que resultará nas relações jurídicas, que para Paulo de Barros Carvalho  

 

é pela aplicação que se constrói o direito em cadeias sucessivas de regras, a contar 
da norma fundamental, axioma básico da existência do direito enquanto sistema, até 
as normas particulares, não passíveis de ulteriores deslocamentos, e que funcionam 
como pontos terminais do processo derivado de produção do direito30. 

  

                                                           
29

 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2005. p. 42. 
30 CARVALHO, Paulo de Barros.  Curso de direito tributário. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 1996. p. 90. 
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Pelas normas gerais e abstratas, o direito dará início ao processo de positivação, o que 

antecipa condutas de acontecimento provável. Terá a norma individual e concreta apreendido 

os fatos sociais e esses passam a ser fatos jurídicos e que no contexto de causalidade 

normativa constituirá a relação jurídica31. Contudo, para que seja viável a aplicação do 

direito é necessário que exista a interpretação das normas, de acordo com a interpretação do 

fato social. 

No Direito Tributário, Ricardo Torres Lobo apresenta como métodos interpretativos 

uma classificação baseada na jurisprudência dos conceitos, jurisprudência dos interesses e 

jurisprudência dos valores
32. Como forma de enriquecemos o estudo desenvolvido, 

passaremos a discorrer a respeito desses métodos.  

Na jurisprudência dos conceitos, característica do Estado liberal, apresenta-se 

conceitos jurídicos que representam a realidade social trazida pelas normas, impedindo ao 

intérprete ampliar os conceitos jurídicos expostos na lei.  

Esse método de interpretação foi criado e defendido por George Friedrich Puchta. 

Nessa base interpretativa, a ciência jurídica de seu tempo passou a ser construída com apoio 

em uma “pirâmide de conceitos”, em que a validade do sistema tinha por alicerce que os 

conceitos inferiores se adequassem aos conceitos superiores. 

Com base nessa teoria, o direito passa a ser essencialmente direito subjetivo, que se 

caracteriza como direitos negativos, que validam a proteção dos espaços da atuação 

individual, que fundamentam pretensões defendidas judicialmente, contra intervenções ilícitas 

na liberdade, na vida e na propriedade. Assim, essa doutrina dos conceitos fixaria de uma vez 

por todas o sentido dos termos jurídicos, de modo que permitisse, a partir dos textos jurídicos, 

um raciocínio tão estrito quanto dentro de um sistema matemático. 

A antiga expressão “ser o juiz a boca da lei” possuía uma verdade, pois, como diz Karl 

Larenz33, o juiz se limitava à subsunção lógica da matéria de fato nos conceitos jurídicos e 

nessa conformidade, concebia o ordenamento como um sistema fechado de conceitos 

jurídicos, requerendo, assim, o primado da lógica no trabalho jus científico.  

Hans Kelsen, no século XX, foi um grande propagador da ciência do Direito que se 

desenvolvia de um sistema lógico. Com isso, retornou aos alicerces do formalismo jurídico. 

                                                           
31 LUNARDELLI, Maria Rita Gradilone Sampaio. Lançamento, Processo Administrativo e Extinção do 

Crédito Tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2010. p. 72  
32

 TORRES, Ricardo Lobo. Normas gerais antielusivas. In: TORRES, Ricardo Lobo  (Org.). Temas de interpretação 

do direito tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 262   
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Para ele, a ciência do direito bastava, afastando qualquer outra. Assim, o positivismo 

formalismo Kelseniano destacou-se pelo corte entre o direito e moral. 

Os adeptos da teoria da jurisprudência dos conceitos defendem a opinião de que 

somente o Estado, tão-somente pelo meio do Poder Legislativo, pode constituir o Direito, 

sendo a atividade interpretativa da lei reservada aos especialistas do Direito, para afastar 

qualquer interpretação que possa desfigurar a vontade do legislador prevista na lei. Nessa 

concepção, a lei passa a apreender um caráter de supremacia e de domínio do poder estatal a 

serviço do amparo do direito de propriedade, da liberdade econômica e da segurança jurídica. 

Essa corrente ganhou muitos partidários e representou uma violenta reação ao arbítrio 

da Administração no que pode se referir à tributação, no tocante em que objetivava reprimir 

os desvios de poder e concretizar a consolidação do Estado de Direito e dos seus princípios, 

dentre eles o do rule of law
34. 

Conforme Gomes Canotilho35, o princípio da rule of law tinha como características 

marcantes a proibição do arbítrio, o princípio da “pré-determinabilidade” do Direito Penal, o 

princípio da legalidade da administração, a igualdade perante o direito, a independência dos 

tribunais e a proteção das liberdades civis e políticas.  

Alguns doutrinadores apresentaram-se adeptos dessa corrente que interpretava o 

Direito Tributário de modo sistemático ou lógico-sistêmico, segundo a qual os conceitos e 

institutos devem ser compreendidos em consonância com o lugar que ocupam ou com o 

sistema de que pertencem. 

Como adepto desta corrente interpretativa, Giannini destacou: 

 

Lãs meismas reglas dominam la interpretación de cualquier norma, y ninguma de 
aquéllas autoriza a pensar que para El Derecho tributário de ban seguir secritrios 
interpretativos diversos de lós que persiden la interpretación de cualquier outra clase 
de lyes36 

 

Assim, as leis tributárias são preceitos jurídicos com composições lógicas iguais as das 

demais regras jurídicas e, portanto, devem ser interpretadas como qualquer outra lei. Vanoni 

faz referência a esse entendimento: 

 

                                                           
34XAVIER, Alberto. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2002. p. 

17. 
35CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional. Coimbra: Almedina, 1995. p. 350. 
36GIANNINI, A. D. Instituciones de Derecho Tributario. 7 ed. Intalana, 1956. Tradução de F. Sainz de 

Bujanda, Madri: Editorial de Derecho Financeiro, 1957, p. 31-32. In: PAULSEN, Leandro. Direito tributário: 
Constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012 
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[...] aparece desprovida de toda fundamentación La pretención de negar La 
aplicación a lãs normas impositivas de lãs mismas reglas interpretación que se 
aplican a lãs leyes em general. La normas tributárias, como todas as otras normas, de 
bem interpretarse com El fin de atribuir alprecepto jurídico el valor que le es próprio 
el La regulación de las relaciones de La vida social que constituy em su objeto:  
favor toda apriorística inclinacion de La labor interpretativa Del fisco o a favor Del 
contribuy em te constituye una inadmisible limitación Del processo lógico 
representado por La interpretación de La ley.37 

 

Essa teoria interpretativa possui raízes no Pandectismo alemão. Defende no campo da 

fiscalidade, as teses do primado do Direito Civil sobre o Direito Tributário, da legalidade 

estrita, da juridicidade da capacidade contributiva, da superioridade do papel do legislador, da 

autoridade da vontade e do caráter absoluto da propriedade.38 

Contudo, essa teoria sofreu fortes críticas de Ricardo Lodi Ribeiro, que na sua 

concepção aponta: 

 

Tais conceitos, que reduzem à interpretação da lei tributária a mera subsunção, como 
se o aplicador da lei fosse um autômato e o legislador capaz de prever todos os 
signos de manifestação de riqueza em seus mínimos detalhes, ganharam muita força 
na doutrina pátria, e até mesmo no STF, fazendo com que legislação tributária no 
Brasil venha a ser casuística e efêmera, e permitindo que a elisão fiscal se consolide 
numa atividade utilizada em escalas que inviabilizam um sistema tributário baseado 
na isonomia e na capacidade contributiva, em nome de uma falsa segurança jurídica, 
onde impera imensa incerteza sobre a legitimidade dos atos praticados pelos 
contribuintes.39 

 

Ainda que não dito expressamente, percebe-se que não há como a lei captar toda a 

realidade, como bem compreende essa corrente, não se podendo aferir uma conclusão 

normativa nova. O Direito tem sua compreensão, categoricamente, como um sistema de 

regras, que vão se proliferando, de forma casuística, com o objetivo de regular, 

detalhadamente, respeitando todas as formalidades, cada nova circunstância.  

 A virada em direção à jurisprudência dos interesses tem em François Gény um de seus 

influenciadores, mesmo que inicialmente se mantivesse adepto à Escola da Exegese, 

defendendo a interpretação da lei como formulada pelo legislador, no entanto, compreendia 

                                                           
37VANONI, E.  Natura Ed Interpretazione de le LegiTributarie, 1932. Transcrição da edição espanhola de1961 

publicada pelos Institutos de Estúdios Fiscales, Madri In: PAULSEN, Leandro. Direito tributário: 
Constituição e código tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 14 ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2012 

38TORRES, Ricardo. A chamada “interpretação econômica do direito tributário”, a lei complementar 104 e os 
limites atuais do planejamento tributário. In ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.) Planejamento tributário e 
a lei complementar nº 104. São Paulo: Dialética, 2001. p. 236.  

39RIBEIRO, Ricardo Lodi. A interpretação da lei tributária na era da jurisprudência dos valores. In: TORRES, 
Ricardo Lobo (org.). Tema de interpretação em direito tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 336-
337 



27 
 

que o Direito Positivo tinha lacunas, sendo a única saída admitir que no Direito existe o 

“dado” (material ou espiritual) sobre o qual o elemento normativo se apoiaria.40 

 Essa doutrina assentaria uma concepção, segundo Ihering, da finalidade do direito (o 

direito pode ser explicado casualmente a partir da realidade da sociedade, como pode e deve 

ser motivado pelas finalidades humanas), devendo buscar a intenção que guiou a vontade do 

legislador, e interpretando o texto conforme tal vontade. No entanto, o que conta é o fim 

perseguido, mais o espírito do que a letra da lei.41 

O Estado do bem-estar social trouxe a jurisprudência dos interesses ou interpretação 

econômica, como uma maneira de interpretação jurídica, a qual não está distante do conceito 

de causa que induz a considerações sobre a finalidade da lei42. Com origem no Direito 

alemão, e assegurado pelo Código Tributário de 1919, a interpretação econômica surge na 

Alemanha sob a influência da jurisprudência dos interesses, tendo sido atribuída ao alemão 

Enno Becker, que expressamente aderiu ao sistema nacional socialista43.  

É creditado ao citado autor alemão a concretização do art. 134 da Constituição de 

Weimar, o qual pugnava pela tributação em função da capacidade econômica. O que se 

fundamenta na compreensão de que os princípios constitucionais da capacidade contributiva e 

da igualdade tributária estabelecem que os semelhantes fatos signo-presuntivos de riqueza 

devem ser analogamente tributados, independentemente das artificiosas configurações 

jurídicas realizadas pelos contribuintes. 

Seu fundamento se assenta na interpretação econômica do direito tributário, melhor 

dizendo, na consideração econômica do fato gerador. Assim, com Enno Becker e a elaboração 

do Código Tributário Alemão em 1919, inseriu-se o critério de interpretação econômica das 

leis tributárias. O artigo 4º do referido normativo alemão fixava: “Na interpretação das leis 

fiscais deve-se levar em conta a sua finalidade, o seu significado econômico e a evolução das 

circunstâncias.” Já os artigos 9º e 10 versavam que: “na interpretação das leis fiscais, deve-se 

ter em conta sua finalidade, seu significado econômico e o desenvolvimento das 

circunstâncias”, acrescendo-se que “a obrigação tributária não pode ser evitada ou diminuída 

mediante o abuso de formas e das possibilidades de adaptação do Direito Civil.” 

                                                           
40KRETSCHMANN, Ângela. História crítica do sistema jurídico: da prudência antiga à ciência moderna. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2006. p. 200. 
41Idem, p. 200. 
42ZILVETI, Fernando Aurelio.  Ob. cit., p. 159. 
43BECHO, Renato Lopes. Filosofia do Direito. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 304. 
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Heinrich Beisse44, ainda na Alemanha, considerava na interpretação econômica a 

aplicação do método teleológico por meio do qual se pretendia o sentido econômico das leis 

tributárias, alcançando uma “interpretação mais livre de conceitos jurídicos, principalmente 

daqueles que têm significado flexível, para abranger estruturações ‘iguais’.” Na realidade, a 

denominada “teoria da consideração econômica” ou “preponderância do conteúdo econômico 

dos fatos” tem por objetivo buscar o significado das leis tributárias com base no princípio da 

igualdade e da capacidade contributiva. 

Contudo, com o advento da política nacional-socialista (nazismo), o Estado alemão 

passa a ser exigido no atendimento de custos orçamentários muito elevados com benefícios 

sociais. Nesse contexto, promulgou-se a Lei de Adaptação Tributária, que ampliou o campo 

de aplicação da interpretação econômica, consolidando-a.  

Segundo estudos de Heleno Torres45 e Hermes Marcelo Huck46, a interpretação 

econômica no Direito Tributário nasceu na Alemanha, com origem desde o final do século 

XIX, posto que a Primeira Grande Guerra tornou inviável o  respeito à capacidade 

contributiva e à garantia de financiamento do Estado. Conclui-se, por este motivo, que todo o 

tipo de evasão fiscal necessitaria ser impedido, tramando um ambiente propício com o intuito 

de instituir maneiras que permitissem superar o conceptualismo no direito tributário, de modo 

a evitar distorção entre as formas negociais. 

Alguns estudiosos do direito tributário pátrio, entre ele Rubens Gomes de Sousa e 

Amílcar de Araújo Falcão, chegaram a sustentar que a interpretação econômica seria 

amparada pelo nosso direito, mas ficando limitada à sua aplicação ao combate a condutas dos 

contribuintes que, de uma forma ou outra, se omitisse do pagamento do tributo, após a 

ocorrência do fato imponível. Sendo assim, caracterizada fraude à lei, e desconsiderando a 

conduta do agente quando praticada por meio de dissimulação, simulação, etc., condutas não 

respaldadas pelo direito brasileiro, isso em vista da influência doutrinária daqueles que foram 

preponderantes para que se desenvolvesse a doutrina com relação à elisão fiscal no Brasil.  

Para Amílcar de Araújo Falcão, a interpretação econômica da lei tributária impedia ao 

contribuinte manipular a forma jurídica, objetivando proteger o resultado econômico, com o 

fim de mitigar determinados tributos47. 

                                                           
44AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 213-214. 
45TORRES, Heleno. Direito Tributário e Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 
201 a 213. 
46 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão e Elisão: Rotas Nacionais e Internacionais de Planejamento Tributário. São 

Paulo: Saraiva, 1997. p. 71 - 80. 
47FALCÃO, Amílcar Araújo. Fato Gerador da Obrigação Tributária. São Paulo: RT, 1977. p. 49.  
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Percebemos que a construção teórica baseia-se em uma distinção entre a conduta 

adotada pelo particular, caracterizado pela forma jurídica; e o resultado pretendido, 

basicamente é a redução das despesas advindas dos tributos, o que nos faz deduzir que 

existiria uma negação no direito brasileiro à interpretação econômica da lei tributária.  

No entendimento de Paulo Adyr Dias do Amaral48, a interpretação econômica não tem 

espaço em um Estado Democrático de Direito, porquanto tem suas origens no totalitarismo. 

Ademais, nosso sistema constitucional não proíbe, aliás, sequer cita, a elisão fiscal, sendo 

qualquer menção normativa nesse sentido estranha ao nosso ordenamento jurídico.  

Contrário a esse pensamento, Fernando Aurélio Zilveti acredita que a interpretação, 

segundo seus efeitos econômicos e não jurídico-formais, não pode ser compreendida nos 

moldes das ideias totalitárias, fascistas ou mesmo nazista, uma vez que ao se desenvolver essa 

teoria no início do século, sua finalidade era outra, pois estava a Alemanha em situação 

caótica de arrecadação tributária49. 

Contextualizando por meio do momento histórico, essa teoria retrata uma forma de 

evitar a evasão fiscal, já que o Estado alemão do início do século XX estava arrasado social, 

política e economicamente. Assim, o Estado Alemão passou a dotar medidas que consentiam 

à autoridade administrativa competente desconsiderar a forma de negócios, sua substância, 

permitindo o alcance da tributação. 

Talvez em vista dessa busca pela mitigação de pagamento de tributos é que os 

ordenamentos preocupam-se com a edição de regras que impeçam ou dificultem a elisão 

tributária. No Brasil, o ordenamento vale-se de presunções para fechar as portas dos caminhos 

indiretos disponíveis para os particulares50.  

O pressuposto da elisão reside justamente em subtrair a capacidade impositiva 

tributária do Estado, parcela da capacidade contributiva originalmente a ela sujeita, mediante 

                                                           
48 AMARAL, Paulo Adyr Dias. Analogia em Direito Tributário – Interpretação Econômica e Norma Geral 
Antielisiva. Revista Dialética do Direito Tributário. Maio 2002, n° 80, p. 87 a 95. 
49 ZILVETI, Fernando Aurelio. Obrigação tributária: Fato gerador e tipo. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 

188. Ataca-se a doutrina da interpretação econômica sob o frágil argumento de liberar o Estado para o arbítrio 
de considerar negócios jurídicos sob seu exclusivo poder de tributar, em atentado ao princípio da estrita 
legalidade. Com exagero, afirma-se, ainda, que a interpretação econômica serve de ideais totalitários, fascistas 
ou mesmo nazista. Contra tais argumentos, cumpre esclarecer que a interpretação econômica foi criada com 
outros fins, diante da situação caótica de arrecadação na combalida Alemanha do início do século XX. Nessa 
época, nota-se que a Alemanha tinha uma Constituição de orientação marxista. O texto do código tributário 
alemão, como se afirmou acima, foi redigido na vigência da república de Weimar e seguiu utilizado por 
governos de direita e de esquerda, totalitários e democratas. Ademais, os códigos legislativos sobrevivem aos 
governantes e podem, a exemplo do Código Civil Alemão e mesmo do recém-alterado Código Civil Brasileiro, 
servir as mais antagônicas ideologias políticas. 

50  PEREIRA, Cesar A. Guimarães.  Elisão Tributária e Função Administrativa. São Paulo: Dialética, 2002. p. 
18. 
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procedimentos lícitos, ou seja, com o uso e formas jurídicas de direito privado51, com o 

propósito de não concretizar o surgimento de uma obrigação tributária. 

Na doutrina pátria há quem cogita invocar o artigo 109 do CTN, com vistas a justificar 

a interpretação econômica do direito tributário, pois esse dispositivo admitiria que os 

institutos do direito privado respaldassem as pretensões do intérprete, servindo-se de 

sustentação independentemente da forma seguida pelo contribuinte na pretensão de redução 

de custos. 

Essa corrente no Brasil é defendida por Amílcar Araújo Falcão, que apregoa a ilicitude 

da elisão tomando por base a interpretação econômica do fato gerador.  

Rubens Gomes Sousa52, fazendo um adendo quanto à interpretação da lei tributária, 

demonstrou sua preferência em interpretá-la segundo os seus efeitos econômicos e não de 

acordo com a forma jurídica empregada na norma, mesmo quando fazendo menção aos 

autores alemães. Assim, traçou os princípios basilares da “interpretação moderna do direito 

tributário”, como sendo: 

 

“i) os atos, fatos, contratos ou negócios previstos na lei tributária como base de 
tributação devem ser interpretados de acordo com seus efeitos econômicos e não de 
acordo com a sua forma jurídica; este é o princípio básico e dele decorrem os 
restantes. ii) Os efeitos tributários dos atos, contratos ou negócios são os que 
decorrem da lei tributária e não podem ser modificados ou alterados pela vontade 
das partes, ao contrário do que acontece no direito privado, em que as partes, pelo 
menos em certos casos, podem alterar ou modificar os efeitos jurídicos dos atos, 
contratos ou negócios, mudando-lhes  a forma embora sem lhes alterar a substância. 
iii) Por conseguinte, os atos, contratos ou negócios cujos efeitos econômicos sejam 
idênticos, devem produzir efeitos tributários também idênticos, muito embora as 
partes lhes tenham atribuído formas jurídicas diferentes.” 53 

 

Heleno Taveira Torres54, com relação a esse fenômeno de interpretação com 

fundamento econômico que tem se propagado atualmente, robustece seu entendimento no 

sentido da impossibilidade de uso de raciocínios apriorísticos na interpretação de normas 

tributárias, como ocorreu no passado quando prevaleceram as teorias interpretativas 

favoráveis em momento ao contribuinte (primazia do Direito Civil), entre ao Fisco, ou ainda 

prevalecendo a interpretação restritiva, rígida das normas tributárias, sem os apriorismos das 

anteriores. 

                                                           
51SCARTEZZINI, Ana Maria Goffi Flaquer. As Normas Anti-Elisão e o Planejamento Tributário. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas. 
52SOUSA, Rubens Gomes. Compêndio de Legislação Tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1975, p. 56-

57. 
 
54TORRES, Heleno Taveira. Ob. cit., p. 200- 205. 
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Aponta, ainda, para o tumulto existente a respeito do significado interpretação 

econômica do direito tributário, entendendo que nada tem a ver com interpretação fundada em 

critérios econômicos.  

Advirta-se que, historicamente, a interpretação econômica não correspondia a uma 

simples forma de exegese teleológica, mas como mecanismo de intervenção estatal na 

interpretação das leis tributárias, com vistas a saciar a sede arrecadatória do Estado. E mais, 

essa teoria enfraqueceu, e ainda enfraquece a legalidade material e devolve à Administração 

um poder que, com a instauração do Estado Democrático de Direito, pretendeu-se justamente 

lhe subtrair, dados os abusos e a insegurança jurídica que traziam. 

Entretanto, tal teoria carece de perfeição, ao passo que os reflexos do direito tributário 

são perceptíveis de maneira muitas vezes idêntica aos diferentes institutos do âmbito do 

direito privado, cabendo somente a lei tributária a perfeita atribuição de seus devidos efeitos. 

Tanto é verdade que o próprio Amílcar Araújo Falcão, defensor em território nacional da 

teoria da interpretação econômica, como supracitado, reconhece pontos controversos nesta 

teoria:  

 

Aspecto mais delicado do problema da interpretação é o que diz respeito ao modo 
como deve entender-se a remissão feita ao instituto ou conceitos de direito privado, 
ou de outro ramo do direito, para constituir o fato gerador de tributos. De um lado, 
uma corrente, chefiada pelos civilistas e alguns especialistas em Direito Tributário, 
afirma que, se o legislador expressamente não alterou ou modificou aqueles 
conceitos, inevitável é o seu pleno acolhimento, é essa a chamada corrente 
tradicional. (...) Assim é que se tem sustentado que a análise científica de um 
fenômeno jurídico se limitará a pesquisar os aspectos por que se apresente, mas não 
poderá chegar ao ponto de alterar-lhe a consistência ou a conformação. 
 

A teoria da interpretação econômica também é combatida por Luciano Amaro, pois 

pelo seu entender, os efeitos tributários de determinada intervenção realizada pelo 

contribuinte devem ser originados pelo direito tributário e não por outro ramo do direito. E 

completa no sentido de que o direito tributário pode dar efeitos idênticos para institutos 

diferentes de direito privado, mas “é a lei tributária que (se quiser) deve dá-los e não o 

intérprete”.55 

Critica, ainda, a posição adotada por Ricardo Lobo Torres, por ter aventado a 

possibilidade de inovar o próprio art. 109, do Código Tributário Nacional, para justificar a 

interpretação econômica do direito tributário brasileiro56. 

                                                           
55 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 219-222. 
56 Ibidem, p. 219. 
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Portanto, essa corrente consubstancia o seu entendimento de que cabe somente ao 

direito tributário nortear suas relações e respectivos efeitos tributários. A ingerência de outros 

ramos do direito, tal como o Direito Civil, por mais que naturais e usais que sejam, não tem o 

condão de disciplinar as relações construídas no âmbito do direito tributário, ao ponto de lhes 

atribuir efeitos diversos dos disciplinados pelo direito tributário. Em suma, somente a lei 

tributária pode atribuir efeitos tributários às suas relações. 

Existia uma acentuada busca por sempre arrecadar muito mais, justificando essa 

corrente interpretativa, essa exacerbação na busca de aumento arrecadatório, na justiça fiscal e 

na capacidade contributiva, buscando justificar as normas tributárias com uma finalidade 

precípua a uma maior auferirão de valores advindos aos cofres públicos por meio de receitas 

tributárias.    

Temos por último as concepções a respeito da jurisprudência dos valores, que 

podemos traduzir como sendo a interpretação jurídica dos princípios éticos e jurídicos 

vinculados à liberdade, segurança e justiça. Em contrário à interpretação econômica, essa 

forma de interpretação da norma tributária se assenta na “unidade do ordenamento jurídico” 

na pretensão de garantir a segurança jurídica. 

Essa interpretação que se desenvolveu na década de 1970 sofreu forte influência dos 

ensinamentos de John Rawls, na obra A Theory of Justice, e Karl Larenz, em Methodenlehre 

der Rechtswissenschaft. 

Essa nova didática faz com que o intérprete das normas tributárias busque ter um 

pouco mais de preocupação e compromisso com os aspectos axiológicos encartados nos 

textos constitucionais contemporâneo, procurando examinar se a norma encontra-se em 

consonância com as diretrizes ali elencados.  

Os tributos, desde data muito distante, são vistos como um dos meios mais eficientes a 

suprir os cofres públicos com recursos advindo dos particulares, com argumentos de que esses 

sejam revertidos em benefícios para todos os segmentos da sociedade. A experiência histórica 

do liberalismo econômico provou necessidade da intervenção do Estado no domínio 

econômico.  

Entretanto, esta mesma experiência, dentro do Estado Social, demonstrou a 

ineficiência de uma intervenção direta na economia, de forma que possibilitou certo 

atrofiamento popular a espera de benefícios advindos do poder público. 

Com o advento do novo texto constitucional, vamos ter concretizada a 

redemocratização do país, e com ele temos consistentes e profundas modificações 
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institucionais e normativas, assim houve uma tremente necessidade de romper e derrubar 

antigos dogmas.  

Encontraremos, no preâmbulo da nossa Carta Magna atual, as primeiras evidências do 

surgimento de um Estado Democrático de Direito, com um pretenso manifesto de assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade. 

 O conjunto de fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito, verdadeiras 

aspirações constitucionais, denuncia ao intérprete os valores encampados pelo Texto 

Constitucional, servindo como vector hermenêutico de todas as normas constitucionais, 

nomeadamente as normas tributárias57.  

 Nessa nova conjuntura constitucional, teremos § 1º do art. 145 a obrigatoriedade de, 

sempre que possível, os impostos serão instituídos com caráter pessoal, tendo sua graduação 

segundo a capacidade econômica, para que só assim possa garantir uma distribuição justa da 

carga tributária. 

 O contribuinte se submete ao pagamento de tributo não por livre e espontânea vontade, 

buscando satisfazer o princípio da solidariedade, encartada no texto constitucional, mas pela 

mera ilusão de que a parte de seu patrimônio que é levado aos cofres públicos de alguma 

maneira retornará em forma de melhoramentos sociais.  

 Os valores não são encontrados apenas nos sentimentos, já que a razão como eles são 

uma via de acesso. Os valores seriam objetivos (no sentido de terem uma validade geral) 

sempre que não surjam como valiosa apenas ao indivíduo singularmente considerado, mas 

para todos, ou seja, que possam trazer satisfações e plenitude à pessoa, de acordo com a sua 

própria essência58. Essa essência deve assentar-se texto constitucional, como no preâmbulo da 

Constituição Federal temos assentadas expressões como: liberdade, igualdade, justiça, paz.  

Para completar, no art. 3º da Constituição de 1988 encontramos os objetivos 

específicos fundamentais da República, que vincula os governantes a esses preceitos, 

impondo organizar a estrutura orgânica estatal, de maneira que sejam viabilizadas as 

prescrições impostas pelos constituintes, vez que não são meros avisos, mas sim normas que 

precisam ser concretizadas. 

 São pertinentes a esse respeito, os apontamentos feitos por Artur Cortez Bonifácio, o 

qual explica que no caso brasileiro, desde o preâmbulo, já se anunciam como valores básicos 

                                                           
57 FURLAN, Anderson. Elisão fiscal: reflexões sobre a evolução jurídico-doutrinária e situação actual. Coimbra: 

Editora Almedina, 2007, p.72.  
58HUBMANN, Heinrich apud LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. 3 ed. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1997. p. 175. 
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a adoção de uma sociedade pluralística, democrática, solidária, a proteção da dignidade da 

pessoa humana garantida e a efetivação dos direitos fundamentais assegurada como 

perfectibilidade do ideal de justiça.59 

 Para que o Estado viabilize as exigências encartadas no texto constitucional, o meio 

mais significativo, e sem dúvidas o mais importante, vem a ser a viabilização de uma estrutura 

tributária que possa autorizar a arrecadação de dinheiro para que se venha a cumprir o que foi 

democraticamente estipulado na lei máxima do país. 

 Assim, a implementação de políticas públicas suscitará obviamente a necessidade de 

que se tenha um financiamento para que venha possibilitar a sua efetiva concretização. Sendo 

o tributo a principal fonte de financiamento, assumida pelo cidadão, muito se propala na 

doutrina que a definição dos tributos e de quem são os contribuintes, em um modelo 

republicano, necessariamente precisam passar pelo consentimento prévio do povo para que 

exista a incidência tributária e a discussão em relação à igualdade em vista das exigências 

tributárias futuras.     

 Segundo Fernando Aurelio Zilveti, esse parece ser o método interpretativo preferido 

de Ricardo Lobo Torres, que escolheu como teses principais: 

 

Preeminênciados princípios fundastes do Estado Democrático de Direito, expressos 
no Brasil, no art. 1º da CF; ponderação entre o princípio da capacidade contributiva, 
vinculando à ideia de justiça e obtido por argumentação democrática, e o princípio 
da legalidade, vinculado à segurança jurídica em sua configuração de “segurança de 
regras”; equilíbrio entre os poderes do Estado, com possibilidade de controle 
jurisdicional de políticas fiscais adotadas pelo legislador; harmonização entre direito 
e economia, tendo em vista que além de a economia viver sub specie júris, ambos 
exibem o coeficiente ético comum.60 
 

 Assinalamos que essa corrente de pensamento se assegura em uma interpretação com 

observância dos princípios e valores, aproximando-se da liberdade, segurança e justiça, pois 

em um curto espaço de tempo existirá necessidade de direito Tributário firmar-se em um 

sentido mais transparente para garantir ser cada vez mais voltado à cidadania.  

 Diante de breve recorte metodológico, o presente trabalho elege como referencial 

teórico para interpretação tributária, a jurisprudência dos valores, e mais especificamente 

como iremos tratar a inserção no ordenamento jurídico pátrio de norma consolidada por meio 

de Lei Complementar nº 104/2001, que desde então vem despertando e aguçando o interesse 

de muitos estudiosos da matéria tributária. 

                                                           
59BONIFÁCIO, Artur Cortez. O Direito Constitucional e a Proteção dos Direito Fundamentais. São Paulo: 

Método, 2008. p. 137. 
60 ZILVETI, Fernando Aurelio. Ob. cit., p. 160. 
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 Em pouco mais de uma década de ter sido incorporado ao nosso ordenamento jurídico, 

o Parágrafo Único do art. 116 do CTN, vem comportando variadas interpretações, que 

trataremos em momento oportuno.     

  

 

2.4 DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS RELACIONADOS AO SISTEMA 

TRIBUTÁRIO E AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

Destarte, sem querermos adentrar na abastada discussão acerca da definição de regras 

e princípios, é necessário esclarecer que nos apropriaremos da noção de princípios exposto 

por Humberto Ávila: 

 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primeiramente prospectiva e 
com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os 
efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.61 

  

 Este trabalho parte da concepção principiológica de Humberto Ávila, para quem os 

princípios são normas finalísticas com pretensão de complementaridade e parcialidade, que 

para aplicação dos mesmos é necessário a correlação entre o estado de coisas a ser promovido 

e os efeitos consequentes de umas condutas necessárias à sua promoção. Já as regras são 

normas descritivas com pretensão de decidibilidade e abrangência, que para sua aplicação é 

exigida uma avaliação de correspondência entre a finalidade na qual se baseia ou nos 

princípios que lhes são axiologicamente sobrejacente; a concepção da descrição normativa e 

um conceito dos fatos. Portanto, princípios para o referido autor são normas imediatamente 

finalísticas que estabelece um escopo a ser atingido62. 

O Parágrafo Único do art. 116, do Código Tributário Nacional, deve ser considerado 

como uma norma geral e abstrata. No entanto, apesar de compor o ordenamento há mais de 

uma década, não tem uma definição específica para a desconsideração de atos e negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou 

a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 

                                                           
61ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 78-79. 
62Idem. 
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Constatamos que o próprio dispositivo pronunciou que a lei ordinária  estabeleceria os 

procedimentos a serem adotados, o que até hoje não ocorreu. 

Por inexistir uma definição a delimitar em quais casos ou definições a autoridade 

administrativa poderá desconsiderar os atos e negócios jurídicos, temos na esfera 

administrativa decisões divergentes entre os conselheiros do Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais (CARF), e nos tribunais superiores, STJ e STF. As decisões são mínimas, 

não existindo posição direcionada a essa questão, impossibilitando a construção de uma 

segurança jurídica para o contribuinte, que se propõem a utilizar-se do Planejamento 

Tributário. 

Diante desse contexto, a possibilidade da existência do planejamento fiscal no Direito 

Tributário brasileiro consubstancia-se pela efetivação dos princípios constitucionais da 

igualdade, da legalidade, segurança jurídica e capacidade contributiva. São todos princípios 

com elevados graus de abstração e de generalidade, que vão ser completados por conteúdos 

variados, que deverão ser ponderados entre si e até mesmo com outros princípios, que podem 

se adaptar na medida das especificidades do caso concreto. 

Oportuno a lição de Artur Cortez Bonifácio63quando leciona que: “o direito das leis, 

das regras cerradas e submetidas a uma validação pelo sistema tem conformado o plano da 

sua aplicabilidade ao direito dos valores e princípios”. Portanto, para o mesmo autor os 

princípios são os fatores que possibilitam um equilíbrio constitucional, deduzindo-se que os 

mesmos são decisivos à manutenção do sistema de direito. 

Assim, os princípios afeitos ao Direito Tributário, especificamente os que pretendemos 

discorrer no presente trabalho, pautar-se-ão numa construção aberta que inevitavelmente se 

desenvolverá pelo caminho ideológico, sendo até mesmo compreendido como um elemento 

subjetivo inconsciente e involuntário determinado pelas qualidades objetivas da existência 

social, política e econômica dos indivíduos. 

A doutrina de Robert Alexy aponta que as regras possuem um dever definitivo para 

ordenar, proibir ou permitir alguma coisa, e quando cumprido ou descumprido o pressuposto, 

terá uma consequência jurídica. Por outro lado, os princípios são considerados mandamentos 

que são otimizados, determinando algo a ser concretizado em medida máxima. Em ocorrendo 

choque com outros princípios, a aplicação se dará por meio de ponderação, considerando a 

importância de cada uma para o impasse do caso. 

                                                           
63BONIFÁCIO, Artur Cortez. Ob. cit., p. 131-133. 
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Quando nos deparamos com um conflito que abrange regras, a solução se mostra 

diferente de quando se envolve princípios, já que o conflito que há entre aquelas deverá fazer 

sucumbir uma delas por não se revestir de validade a situação.  

No dizer do autor mencionado: 

 

Regras são, por isso, normas que sempre, somente ou podem ser cumpridas ou não 
cumpridas. Pelo contrário, princípios são normas que ostentam que algo seja 
realizado em uma medida tão alta quanto possível relativamente às possibilidades 
fáticas e jurídicas. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização 

(grifo original).64 
 

O tema proposto nessa dissertação se mostra um tanto quanto vulnerável dentro do 

ordenamento jurídico. O que nos leva a essa afirmação é uma variação em torno de como vem 

se portando a doutrina e jurisprudência, na consideração ao planejamento tributário, pois 

existe uma oscilação em vista de sua consideração, já que o discurso político não pode ser 

desprezado, pois a qualidade principal do tributo pode ser considerada, ser um instrumento 

financeiro indispensável à realização da justiça tributária, e, por conseguinte, justiça fiscal.  

É indiscutível que a Constituição Federal de 1988 tutela o direito ao exercício da 

autonomia privada, à propriedade e a liberdade contratual, por outro lado, a lei suprema 

preconiza o dever jurídico ao pagamento do tributo. 

Os argumentos com carga política tendem a fundamentar sua decisão, expurgando o 

planejamento tributário do sistema pelo malefício, já que o mais adequado seria procurar 

atingir finalidades coletivas, o que possivelmente será dificultado por aquele, haja vista que a 

sua consequência será uma menor arrecadação.  

Teremos, ainda, o que pode ser considerado como argumento dos princípios que tem o 

fundamento de suas decisões conforme opinião de se respeitar ou garantir direitos de um 

indivíduo ou de um grupo. 

Assim, os contribuintes em sua defesa necessitam observar os princípios 

constitucionais que orientam todo o sistema tributário 

 

 

 

 

 

                                                           
64ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2007. p. 132. 
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2.4.1 Legalidade Tributária 

 

 

O posicionamento do texto constitucional merece louvor, pois o Estado Democrático 

de Direito deve ter como equivalente a legalidade tributária, devendo existir o respeito ao 

princípio da reserva da lei, quando faz referência à matéria de tributos, para a sua instituição 

ou majoração, disposto no artigo 150, I, da Constituição Federal. 

O princípio da legalidade, em termos práticos, começou a ser formulado a partir do 

momento em que se passa a conceber o Estado como uma criação humana, e não mais como 

divina. 

Formalmente, é razoável declarar que o princípio da legalidade tem sua origem 

delimitada por meio da Magna Carta de 1215, outorgada por João Sem Terra e por imposição 

dos barões ingleses. Nesta ocasião, o poder do rei foi limitado, já que os nobres determinaram 

exigências a serem por ele cumpridas quando da cobrança de tributos. 

 No Estado de Direito, inspiração moderna, de compreensão liberal-burguesa de onde 

nasce a ideia do poder pelo direito, na medida em que o princípio da legalidade se insculpe, 

após a Revolução Francesa, a burguesia buscava na letra da lei o respaldo de suas aspirações.  

 Naquela concepção de Estado temos o Legislativo como detentor exclusivo da edição 

de normas jurídicas que fazem nascer a lei, vincula todas as pessoas, com deveres e 

obrigações, que lhes diminuem ou condicionam a liberdade.  Assim, a lei tem mais força que 

qualquer outra fonte de direito. 

 Os regimes totalitários que assolaram o início do século XX fizeram com que a 

legalidade estivesse vinculada ao Estado de Direito, e com esse pensamento respaldasse 

movimentos políticos e militares que chegaram ao poder e justificaram as suas ações no 

ordenamento jurídico vigente, por leis formalmente perfeitas.  

 O entendimento do poder respaldado pela legalidade assegura que só o Estado, por 

meio exclusivamente do Poder Legislativo, tem legitimidade de estabelecer o Direito, o que 

foi efetivamente reduzido à lei, e a sua validade está ligada única e tão somente à autoridade 

de sua fonte de produção.  

 Já no século XVIII, a obediência à vontade da lei chegou a ser firmada como dogma, e 

na maior parte da Europa manteve-se a convicção de que o juiz não podia mitigar a força e o 

rigor da lei. 
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 Na idealização do Estado liberal, influenciado pelo iluminismo racionalista, a lei não 

representava a vontade de um ou de um grupo de homens, mas a concretização de uma visão 

universal, descoberta pelo instrumental da vontade geral. 

 Lembra-nos Roque Antônio Carrazza65 a existência de um princípio que vincula o 

legislador à Constituição; é ele que determina a própria validade da lei. Para a existência de 

uma segurança para ao contribuinte, o tributo deve nascer da lei, proveniente de pessoa 

competente, necessitando essa lei apresentar todos os elementos e pressupostos da norma 

jurídica tributária, ou seja, aqueles requisitos contidos no artigo 97 do Código Tributário 

Nacional.   

 Para Paulo de Barros Carvalho66: 

 

Assinala-se que à lei instituidora do gravame é vedado deferir atribuições legais a 
normas de inferior hierarquia, devendo, ela mesma, desenhar a plenitude da regra 
matriz da exação, motivo porque é inconstitucional certa prática, cediça no 
ordenamento brasileiro, e consistente na delegação de poderes para que órgãos 
administrativos completem o perfil dos tributos.  

 

 A legalidade tributária deve garantir que os tributos venham a ser instituídos e 

cobrados resguardados por normas objetivas que assegurem estabilidade e segurança nas 

relações que possam a vir existir entre o Fisco e o cidadão contribuinte. A observância do 

princípio da legalidade garante ao cidadão uma proteção em vista de qualquer arbitrariedade, 

com relação à instituição e alteração de tributos pelo poder executivo. 

 É importante lembrar que o princípio da estrita legalidade tributária nasceu e 

desenvolveu-se com objetivo de limitar o poder governamental, fazendo com que a tributação 

dependesse da anuência dos governados, por intermédio dos Parlamentos. Diante desse 

contexto é exigido que a tributação seja determinada não pelo executivo, mas pelos 

representantes do povo, livremente eleitos para elaborar as leis67. 

 No entanto, a legalidade pautada na separação dos poderes, característica primordial 

do Estado de Direito, não era bastante para uma nova modalidade de Estado contemporâneo 

que não mais se apresentava satisfeito em apenas exercer o seu jus imperii, sendo exigido que 

esse Estado moderno também arque com algumas prestações aos governados. Essa legalidade, 

em parâmetros estritamente formais, não basta para fornecer as garantias de liberdade. 

                                                           
65CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 

2007. p.  250. 
66CARVALHO, Paulo de Barros. Ob. cit., p. 48.  
67CARRAZZA, Roque Antônio. Ob. cit., p. 271. 
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 Declarações como as de Alberto Xavier, com relação à reserva absoluta da lei, sempre 

advertida por vários autores, pensamos que não pode mais ser aceita de forma absoluta, 

mesmo quando este defende uma ideia não apenas formal, mas também absoluta e material, 

pois para o referido o autor, o princípio da reserva absoluta resiste para além da crise do 

iluminismo e, em geral, de todas as concepções que continham na aplicação da lei um mero 

mecanismo automático de subsunção lógico-dedutivo68. 

 As críticas apontadas em vista desse argumento surgiram.  Ricardo Lobo Torres foi 

um dos que com veemência criticou a ideia de tipicidade tributária ou reserva absoluta da lei: 

 

Do princípio da tipicidade não emana, como imagina o positivismo ingênuo, a 
possibilidade de total fechamento das normas tributárias e da adoção de 
enumerações casuísticas e exaustivas dos fatos geradores. A norma de Direito 
tributário não pode deixar de conter alguma indeterminação e imprecisão, posto que 
se utiliza também de cláusulas e dos tipos, que são abertos por definição.69 

 

 Na concepção contemporânea percebemos que a ideia de tipicidade tributária passeia 

em uma corda bamba, já que não é uma questão meramente de ideologia, mas de 

metodologia, como podemos compreender no pensamento de Ricardo Lobo Torres.  

Ademais, se fosse possível utilizar-se da existência de uma reserva absoluta de lei em 

matéria tributária, que provesse não apenas o fim, mas também o conteúdo da decisão do caso 

concreto, teríamos uma previsibilidade no atuar da administração, pois a lei teria uma resposta 

única, o que também restringiria a atuação do Judiciário, o qual só atuaria em vista da 

omissão administrativa. 

O nosso ordenamento jurídico preceitua que só serão instituídos, fiscalizados e 

arrecadados, tributos que tenham base legal, fazendo entender que é importante, em matéria 

tributária, a sua existência obrigatoriamente por uma lei. 

 Entende Roque Antônio Carrazza70 que: 

 

A administração Pública deve, obrigatoriamente, assim que verificado o fato 
oponível, aplicar as leis pertinentes ao caso concreto. Neste particular, ela não 
possui nenhuma margem de discricionariedade, até porque, num Estado de Direito 
como o nosso, a retirada de dinheiro dos cidadãos, a título de tributo, precisa ser 
rigorosamente disciplinado por lei, de modo a afastar, de todo, a possibilidade de 
livre apreciação, por parte do Fisco.  
 

                                                           
68 XAVIER, Alberto.  Os princípios da legalidade e da Tipicidade da Tributação. São Paulo: Ed. RT. 1978. 

p. 41. 
69 TORRES, Ricardo Lobo. Legalidade Tributária e Riscos Sociais. In: Revista Dialética de Direito Tributário, 

vol. 59.  São Paulo: Dialética, 2000. p. 95-112.  
70 CARRAZZA, Roque Antônio. O regulamento no direito tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1981, p. 117. 
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 O sentido primeiro do princípio da legalidade deixa claro que o cidadão contribuinte 

possui o direito de evidenciar a atividade da autoridade fiscal administrativa totalmente 

vinculada à lei, bem como a própria Constituição Federal. 

 Isso nos impõe a dizer que o princípio da legalidade se faz preponderante ao contribuir 

de maneira incisiva, para a segurança jurídica do cidadão contribuinte, não permitindo que a 

Administração Fazendária não possa querer fazer nada sem que a lei expressamente a tenha 

autorizado. 

No entanto, precisamos compreender que o princípio da legalidade não mais pode ser 

entendido de uma maneira absoluta, em vista dos novos paradigmas, no que perseguem uma 

maior concretização do texto constitucional. 

De acordo com o pensamento de Susanna Pozzolo, o Estado de Direito foi constituído 

em torno desse princípio, vivendo uma única dimensão legalista, que identifica a aplicação da 

lei com devida separação dos poderes, não compatível como o Estado Democrático de 

Direito, presente na grande maioria das sociedades contemporâneas, que tem como 

característica a presença de princípios morais positivados no ordenamento, declinados em 

direitos fundamentais que, ainda que positivados, seriam plenamente entendidos à luz de uma 

concepção do direito que não pretendesse separar direito e moral.71 

 Assim, no Estado Democrático de Direito, a Constituição coloca-se no vértice do 

sistema jurídico, a que confere validade, e que todos os poderes estatais são legítimos na 

medida em que ela os reconhece e na proporção por ela distribuídos. Essa nova compreensão 

do Estado sugere a transformação da realidade na busca da igualdade material que assegure às 

pessoas condições mínimas de vida digna, por meio de valores e princípios expostos nas 

Constituições. 

 Diferente do que foi no Estado de Direito, nesse novo paradigma há uma considerada 

relevância da função de controle da juridicidade do Poder Judiciário, mesmo até em relação 

aos atos administrativos discricionários. A tarefa jurisdicional de realizar uma compreensão 

do direito com base na matriz constitucional rompe com o positivismo clássico que se 

expressava em uma base de direito constitucional de regras, o que contrasta com alicerce 

constitucional atual, calcada em valores e princípios.   

 Segundo Jorge Miranda, citado por Artur Cortez Bonifácio 72: 

 

                                                           
71DUARTE, Écio Oto Ramos; POZZOLO, Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: as faces da 

teoria do direito em tempo de interpretação moral da constituição. São Paulo: Landy, 2006. p. 105. 
72BONIFÁCIO, Artur Cortez. Ob. cit., p. 249. 
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O funcionamento de justiça constitucional é a maior garantia de manutenção dos 
valores e direitos fundamentais, da Constituição formal e, precipuamente, da 
Constituição material. A Jurisdição constitucional e as garantias constitucionais do 
processo, no auge de sua eficiência a primeira, e de sua eficácia as segundas, 
concorrem, em definitivo, para interpretando e concretizando os normativos e, 
sobretudo, afastando a aplicação de leis ou atos normativos manifestamente 
inconstitucionais, por conterem comportamentos que não estão conforme a 
Constituição.  

 

 Diante dessa dinâmica, os valores constitucionais devem ser tidos como um 

importante referencial para a devida realização da Constituição. Nessa perspectiva, o princípio 

da legalidade nos moldes da estrita legalidade, não pode ser compreendido como satisfatório a 

atender as novas exigências do Estado Contemporâneo. 

 Podemos associar o problema da legalidade à teoria da imperatividade do direito. Essa 

teoria chega a ponto de elevar a norma jurídica ao nível de princípio fundamental.73 

 Para Anderson Furlan74, citando José Casalta Nabais, parte da doutrina começou a 

compreender que o Executivo detém uma legitimidade democrática tanto quanto o 

Legislativo, não mais podendo ser estimado como “inimigo número um” das liberdades.  O 

sistema de finalidade, ou teleológico, deixa livre o legislador que transmite à Administração a 

determinação da forma de intervenção em todos os seus contornos, consubstanciando uma 

relativa liberdade à Administração tributária, na definição fiscal, mas limitada pela 

legalidade.75 

Essa afirmação tem sentido quando consideramos que existe em razão da nova 

conjuntara estatal, delineada após a promulgação da Constituição de 1988, a possibilidade do 

Executivo buscar equilibrar situações concretas, contudo, metodologicamente, faz necessária 

a indeterminação legal, mas advertindo que em matéria tributária, sob pena de abuso dos 

direitos fundamentais dos contribuintes, o legislador não pode desobrigar-se de seu dever de 

determinar os elementos essenciais a caracterizar os tributos, quais sejam: sujeito ativo, 

passivo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, ou seja, os elementos necessários à 

determinação da relação jurídico-tributária, notadamente da obrigação tributária principal, 

devem estar presentes na lei.  

O texto constitucional de 1988 sinaliza no sentido de ter o constituinte relativizado o 

princípio da legalidade tributária, quando no art. 150, I, c/c 153, § 1º, permitiu que o Poder 

Executivo alterasse alíquotas dos impostos aduaneiros, do Imposto sobre Produtos 

                                                           
73ZILVETI, Fernando Aurelio. Ob. cit., p. 103. 
74FURLAN, Anderson. Ob. cit. p. 87. 
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Industrializados e do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguros e Valores 

Mobiliários, por meio de Decreto, para ajustamento de situações concretas76. 

É salutar esclarecer em vista de opinião balizada de Luís Eduardo Schoueri em relação 

a essa temática: 

 

Merece nota, outrossim, que a identificação de tal mitigação no princípio da 
legalidade insere-se no ordenamento exclusivamente em função das normas 
tributárias indutoras, não parecendo cabível possa o Executivo, diante de mera 
situação de falta de caixa, valer-se do permissivo constitucional para ampliar seus 
recursos financeiros, sem prévio exame do Poder Legislativo. 77 
 

O entendimento que adotou o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE nº 343.446, 

tendo como Relator o Ministro Carlos Velloso, publicado no DJ 04/04/2003, pode ser 

considerado como um marco da jurisprudência ao aceitar a compatibilidade dos conceitos 

jurídicos indeterminados com o princípio da legalidade no que trata de assunto tributário. 

O Supremo Tribunal Federal concebeu que não houve violação do princípio da 

legalidade em matéria tributária quando previu a base de cálculo e três alíquotas a considerar 

e enquadrar a empresa em cuja atividade preponderaria o risco de acidentes do trabalho a ser 

considerado em leve, médio ou grave, delegando a aplicação por decreto do Poder Executivo, 

conforme o inciso II do artigo 22 da Lei nº 8.212/91. 

A Corte Suprema considerou, ainda, que o princípio da legalidade, em matéria 

tributária disposto no texto constitucional e regulado no Código Tributário Nacional, 

estabelece que a lei fixe o fato gerador, a base de cálculo e a alíquota incidente, resguardando 

a segurança jurídica ou certeza do direito. Advirta-se que o Supremo Tribunal ponderou que 

determinadas questões são deixadas em aberto, pois só podem ser adequadamente 

solucionadas e avaliadas em um caso concreto. 

A influência do tributo sobre a ordem econômica é indiscutível, pois a norma tributária 

induz aos agentes econômicos a prática de comportamentos que resultará em algum efeito, 

quer seja arrecadatório ou não, em razão de algum benefício que goze o contribuinte. Para 

tanto, a relativização do princípio da legalidade se justifica em vista das peculiaridades da 

legislação tributária e o reflexo na ordem econômica. 

Para uma melhor compreensão expomos a lição de Luís Eduardo Schoueri: 

 

                                                           
76SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 

261.  
77 Ibidem, p. 262.  
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Conquanto relevante o efeito arrecadatório – inegável justificativa para a existência 
de tributo -, evidencia de que este pode ser excessivo, somada à possibilidade de ser 
alcançada de diversas maneiras, impõe que se pondere acerca de seus efeitos 
indutores, não se justificando, daí, o tributo que implique efeito perverso sobre a 
economia, posto que eficiente do ponto de vista arrecadatório. Nesse sentido, entre 
dois tributos com igual efeito sobre a arrecadação, impõe a consideração de seu 
efeito indutor que se escolha aquele que gere a menor perda para a atividade 
econômica – ou, idealmente, que gere maior ganho para o mercado. Mais ainda, 
mesmo uma norma com menor efeito na arrecadação pode ser preferível àquela que, 
conquanto excelente instrumento para propiciar meios financeiros aos fiscos traga 
prejuízos à economia de cuja prosperidade, afinal, o próprio Estado depende. 78 

 

 O Estado Constitucional exige uma ponderação, voltada a balancear os valores em 

jogo, considerando as exigências de justiça presente no caso concreto. O intérprete será, 

então, encarregado da difícil incumbência de fazer prevalecer um ou outro valor 

ocasionalmente relevante, e será, pois, o intérprete que deverá escolher entre estreita 

legalidade e justiça substancial, adotando, de um lado, a solução mais compatível com a 

realidade, e, de outro, com o sistema jurídico em sua plenitude, de outro.79 

O princípio da legalidade ganha, assim, importante reforço: ultrapassando o mito da 

“tipicidade cerrada” desenvolvido na esteira de uma crença no legislador onisciente, próprio 

do período que antecedeu a Segunda Guerra.80  

Podemos considerar que esse novo paradigma se legitima com a presente exigência 

advinda do texto constitucional em matéria tributária e econômica, em razão das novas 

exigências constitucionais em matéria tributária e econômica, o reconhecimento da 

inevitabilidade da abertura do sistema jurídico, e consequentemente, da indeterminação dos 

conceitos desenvolvidos pela Teoria do Direito, tendo em Hart o seu expoente maior, que 

ressaltava a inevitabilidade da indeterminação legal em sua obra “o Conceito de Direito”. 

Esse princípio é, provavelmente, o princípio por excelência dos sistemas jurídicos 

modernos, é a essência do Estado Democrático de Direito: as regras do jogo jurídico são 

fixadas por lei, vontade de todos enunciada por representantes do povo.81 

Não podemos deixar de considerar que o princípio da legalidade continua a comportar 

a clássica divisão em duas dimensões: formal e material. A dimensão formal diz respeito ao 

veículo introdutor da norma tributária, é o que chamaríamos de limite objetivo. No que se 

refere à dimensão material, é o que caracterizará a norma introduzida.  

                                                           
78SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como 

critério para a sua constitucionalidade. Cidade: Editora, ano.  p. 150. 
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80SCHOUERI, Luís Eduardo. Ob. cit., p. 163. 
81CARVALHO, Cristiano. Teoria do sistema jurídico: direito, economia, tributação. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 364. 
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Segundo Misabel Derzi, a legalidade material refere-se ao conteúdo da lei, sendo as 

normas gerais e abstratas e seu grau de concreção meio reforçador da segurança jurídica e da 

estabilidade das relações jurídicas.82 

Podemos considerar que essa exigência, em determinados casos, não apenas limitam 

que os entes federativos criem tributos por meio de lei, como também exige que a norma 

tributária contenha todos os critérios necessários para a identidade do tributo.83 

Segundo preceitua Alberto Xavier: 

 

O princípio da determinação ou da tipicidade fechada exige que os elementos 
integrantes do tipo sejam de tal modo precisos e determinados na sua formulação 
legal, que o órgão de aplicação do direito não possa introduzir critérios subjetivos de 
apreciação na sua aplicação concreta. Por outras palavras: exige a utilização de 
conceitos determinados, entendendo-se por estes (e tendo em vista a indeterminação 
imanente a todo o conceito) aqueles que não afetam a segurança jurídica dos 
cidadãos, isto é, a sua capacidade de previsão objetiva dos seus direitos e deveres 
tributários. 84 

 

Por força desse princípio, incumbe ao Poder Legislativo, constitucionalmente 

indicado, para instituir tributo determinado acerca dessa matéria. Ademais, o Poder 

Legislativo, ao instituir um tributo, deve identificar plenamente todos os critérios do 

antecedente e do consequente da norma. 

No entanto, destacamos que um novo paradigma vem sendo dispensando ao princípio 

da legalidade, existindo uma possível relativização deste para calibrar situações concretas. 

Esse novo paradigma se legitima com a presente exigência advinda do texto constitucional em 

matéria tributária e econômica, em razão das novas exigências constitucionais e o 

reconhecimento da inevitabilidade da abertura do sistema jurídico pela possibilidade de 

determinadas questões só poderem ser adequadamente solucionadas e avaliadas em um caso 

concreto. 

Segundo Luís Eduardo Schoueri, sobre o tema, com a seriedade que lhe é ínsita 

pondera: 

 

A lei, viu-se, já não se apresenta como instrumento rígido, impermeável à realidade 
social; as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados nela empregados permitem 
sua adaptação às exigências do caso concreto. O administrador, por outro lado, 
continua obrigado pela lei. Noutras palavras: a flexibilização das cláusulas gerais e 
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dos conceitos indeterminados permite que a lei se molde às circunstâncias concretas; 
a tributação, por outro lado, continuará rígida pela lei.85 
 

No entanto, existe a necessidade de saber em que grau se admite os conceitos 

indeterminados em matéria tributária. Em pensamento totalmente balizado do Professor 

Schoueri, “a partir de ponderação dos princípios e valores constitucionais, onde pesará, de um 

lado, a segurança jurídica, a requerer maior grau de determinação e, de outro, os princípios da 

Ordem Econômica, demandando agilidade e versatilidade”.86 

Isso nos conduz a estabelecer, como referencial interpretativo, a jurisprudência dos 

valores, assentada no pós-positivismo, que tem Ronald Dworkin como referência, ao sustentar 

ser inerente aos princípios uma dimensão que as regras não têm que se evidenciam no âmbito 

do peso e da importância, identificando os princípios jurídicos como tipos particulares de 

padrões, diferentes das regras jurídicas.87 

 

 

2.4.2 Segurança Jurídica 

 

 

 Passaremos a discorrer acerca do princípio que na atualidade, pode ser visto como o 

garantidor do sistema tributário do Estado Democrático de Direito, pois este “encontra-se 

pautado integralmente pela justiça funcional dos valores constitucionais, e está garantida pela 

segurança jurídica dos princípios, assumindo compromisso com a concretização de todos os 

seus conteúdos”88.    

 Para plenitude da vigência de um Estado Democrático de Direito, necessário se faz 

que as estruturas que dele fazem parte o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder 

Judiciário, sejam eficazes e busquem a consecução de seus fins, por meio de procedimentos 

típicos ou atípicos. Por conseguinte, a divisão dos poderes é divisão de órgãos, para 

desempenharem as distintas funções do Estado.   

Corriqueiramente, diz-se que o Estado desempenha a pretensão de garantir a unidade 

social por meio destas funções típicas. Essas funções são traduções específicas de exercício 

do poder do Estado. Assim, quando atual por meio da função de emitir normas gerais e 
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abstratas, legisla através da função de gerenciar os interesses ditos coletivos ou públicos, 

administra; e na função de julgar pretensões e executar os seus julgados, presta a função 

jurisdicional.   

Como bem sintetiza Heleno Taveira Torres, “materialmente, o Estado Constitucional 

deveria atender a uma série de pressupostos procedimentais e seguindo uma clara separação 

de funções, para o exercício legítimo do poder.89” 

 Sobre esse aspecto, as formas específicas de exercício do poder político são 

previamente determinadas pela lei, as quais constituem a estrutura mais adequada aos fins 

propostos pelo Estado. 

 Temos que o clamor advindo da sociedade por segurança exige que se tenha uma 

estabilidade das relações jurídicas como forma de manifestar a certeza possível em relação ao 

que o cerca. É a insopitável necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como 

estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro.90 

 Advirta-se que esse princípio não visa sugerir uma redução da incerteza no ambiente 

do convívio social. Sua real proposição consiste em suprimir a incerteza quanto à atividade 

jurídica do Estado. 

 Segundo Marçal Justen Filho, o Estado de Direito obedece as normas jurídicas, o que 

garante aos particulares poderem organizar a vida presente e futura, com consciência de que o 

Estado não adotará condutas vedadas ou não previstas pelo ordenamento jurídico.91 

 A segurança jurídica se mostra como uma conquista do Estado Democrático de 

Direito, já que objetiva a proteção do indivíduo contra atos arbitrários do poder estatal. 

Percebe-se que esse princípio advém do próprio Estado que pretende tornar previsível a 

atuação estatal para o particular, fazendo-o atuar sujeito a regras fixas, efetivas e, sobretudo, 

confiáveis.      

 Esse princípio é uma certeza de que não há espaço para que o Estado venha atuar por 

meio de presunções, somente legitimando a sua atuação de forma previsível, para que possa o 

cidadão conhecer previamente seus comandos, e só assim adequar suas condutas em 

conformidade a garantir a situação jurídica prevista.  

 Atente-se que a positividade do direito conduz a segurança jurídica aos cidadãos, 

adequando condições de certeza e igualdade a todos aqueles que vivem em sociedade. Na 
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lição de Roque Antônio Carrazza, esses dois elementos são preponderantes para que se 

alcance a segurança jurídica. 92 

 O princípio da segurança jurídica, no seio do Direito Tributário, reveste-se de grande 

importância, pois para que seja válida a cobrança do tributo é necessário amparo em normas 

legítimas e fundadas no texto constitucional, só assim terá o contribuinte certeza do 

apropriado cumprimento de sua obrigação tributária. 

 O Estado não pode causar a instabilidade como uma forma de criar incerteza para as 

regras sociais, pois o indivíduo carece de uma maior estabilidade, quer no âmbito legislativo, 

administrativo ou judiciário.  Isso nos impõe a considerar que em todos os aspectos da relação 

jurídico tributária entre o contribuinte e Administração Fiscal, não podem os órgãos estatais 

facilitar a promoção da insegurança jurídica. No dizer de Marçal Justen Filho, “os particulares 

guiam as suas condutas de acordo com as condutas do Estado. A participação estatal na 

produção de uma situação produz a confiança do particular.”93 

 O Planejamento Tributário é uma prática ajustada ao sistema tributário pátrio, na 

opinião de João Dácio Rolim, não existindo justificação legal a qualificar a atitude do Fisco 

em impedir que o contribuinte utilize desse instrumento na perseguição pelo menor custo do 

tributo, pois assim agindo a autoridade fiscal fere o princípio da segurança jurídica: 

 

Não cabe ao Fisco no Brasil equiparar determinados atos jurídicos tipificados em lei 
a outros que não o estejam, pela mera semelhança de situações ou efeitos 
econômicos; do contrário, estar-se-ia estremecendo a segurança jurídica  no campo 
da tributação. Dessa maneira, é perfeitamente possível que se reorganize a empresa 
com objetivo econômico precípuo da maior economia de tributos (...).94 

 

 Sem dúvida, esse princípio tem uma função sistemática importante, sincronizando a 

ordem econômica e a vida privada, na medida em que procura assegurar o exercício da 

liberdade a ser realizado da melhor forma possível. 

 A lição de Geraldo Ataliba, citada por Edmar Oliveira, coaduna-se a esse pensamento: 

 

Para a liberdade de iniciativa (princípio da livre empresa) e o direito de trabalhar, 
produzir e empreender e atuar numa economia de mercado não seja mera figura de 
retórica, sem ressonância prática, é preciso que haja clima de segurança e 
previsibilidade acerca das decisões do governo; o empresário precisa fazer planos, 
estimar – com razoável margem de probabilidade de acerto – os desdobramentos 
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próximos da conjuntura que vai cercar seu empreendimento. Precisa avaliar 
antecipadamente seus custos, bem como estimar os obstáculos e as dificuldades. Já 
conta com os imponderáveis do mercado. 95 

 

 Podemos aferir que o Estado não pode surpreender o cidadão e criar insegurança. 

Dizemos isso em relação à Lei Complementar nº 104/2001 que introduziu o paragrafo único 

ao art. 116 do CTN que dispõe a possibilidade de que sejam os atos e negócios jurídicos 

praticados pelo particular, considerados dissimulados e desqualificados pela autoridade fiscal.  

Força-nos a asseverar a importância de conservar o conhecimento dos elementos que 

integram a norma de incidência tributária, para esclarecer a admissível extensão do preceito 

legal, pois existe uma significativa indeterminação no disposto citado. 

 

 

2.4.3 Capacidade Contributiva 

 

 

 O princípio da capacidade contributiva pode ser considerado de fundamental 

importância para o presente trabalho, pois há necessidade de compreensão de sua extensão 

para considerarmos a forma de sua aplicação no que concerne a autonomia de vontade e a 

livre iniciativa. 

 Vamos encontrar no artigo XIII da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a 

ideia de contraprestação, de igualdade e de capacidade contributiva, que afirmava: “Para a 

manutenção da forma pública e para as despesas da administração, é indispensável uma 

contribuição comum; ela deve ser igualmente repartida entre todos os cidadãos em razão de 

sua capacidade”. 96 

 Esse princípio é apontado como um corolário do princípio da igualdade, e no dizer de 

Roque Antônio Carrazza, a capacidade contributiva acolhe-se nas dobras do princípio da 

igualdade, ajudando a realizar, no âmbito do tributo, os ideais da República, o que reforça 

também o princípio republicano97, já que “todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 

são iguais perante a lei, sem distinção de condições sociais e pessoais”98.    

 Iremos situar o princípio em comento que se apresenta de forma expressa na 

Constituição Federal de 1988, no § 1º do art. 145, como modo de previsão de graduação dos 
                                                           
95ATALIBA, Geraldo. República e constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 151 apud 

ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira.  Planejamento tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 54. 
96A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 05 de agosto de 1789. 
97CARRAZZA, Roque Antônio. Ob. cit. p. 86 – 87. 
98 Idem, p. 59. 
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impostos. Mesmo existindo conotação expressa de ser um pressuposto constitucional 

aplicável aos impostos, a conjuntura nos conduz a uma compreensão de que esse, como forma 

de graduação para fins tributários, pode ser aplicado também às taxas e contribuições. Além 

do mais, o debate acerca do Planejamento Tributário precisará colocar em um nível aceitável 

de discussão a compreensão da liberdade e da solidariedade social que pode ser abstraída da 

capacidade econômica. 

 Segundo André Luiz Carvalho Estrella, a capacidade contributiva foi inicialmente 

idealizada por Adam Smith, que a abstraiu do liberalismo.  O pensamento de que incidência 

tributária ocorreria no limite da capacidade econômica do cidadão, combinado o custeio social 

sem interferir no seu próprio crescimento econômico.99 

 O enfoque desse princípio também é utilizado como um pressuposto constitucional na 

escolha de fatos estranhos à atividade estatal para fins de tributação, conseguindo com a sua 

aplicação uma garantia de justiça e racionalidade fiscal. No entanto, percebemos que nessa 

visão são afastadas de sujeição a esse princípio, as taxas e contribuições, que podemos 

traduzir como fatos adstritos a realização da atividade do Estado. 

 Admite Hugo de Brito Machado que a capacidade contributiva deve ser dimensionada 

pela capacidade econômica, em decorrência de indiscriminadamente termos o dever de 

solidariedade.100 

 Contrário a esse entendimento vamos encontrar na doutrina do italiano Francesco 

Moschetti citado por Hugo de Brito Machado, a sustentação de ser a capacidade econômica 

apenas uma condição necessária para a existência da capacidade contributiva, já que a 

considerada uma capacidade contributiva qualificada pela obrigação de ser o contribuinte 

solidário.101 

 Para Federico Maffezzoni, outro italiano citado pelo mesmo autor, a capacidade 

contributiva não pode ser identificada na pura e simples capacidade econômica do sujeito 

passivo da tributação, pois entende existir a necessidade de envolver fato indicativo de ligação 

de vantagens decorrentes de serviços públicos.102 

 O tributarista brasileiro é contrário às construções doutrinárias italianas, já que para 

ele não há como a doutrina pátria absorvê-las, pois a Constituição Federal de 1988, ao 

                                                           
99 Ob. cit. p. 224. 
100 MACHADO, Hugo de Brito.  Os princípios jurídicos da tributação na Constituição de 1988. 5 ed. São 

Paulo: Dialética, 2004. p. 80. 
101 Idem, p. 80. 
102 Idem, p. 81. 
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contrário da Constituição italiana, não faz referência à capacidade contributiva, mas sim a 

capacidade econômica.  

 No direito positivo brasileiro, capacidade contributiva é elemento de discrímen, que 

deve ser utilizado na aplicação da isonomia. Temos que os impostos têm como fato gerador 

acontecimentos da vida econômica do contribuinte, indicativo traçado pelo legislador, 

diferente das taxas e contribuições que tem como fato gerador sempre uma atividade estatal 

específica relativa ao contribuinte, que de início nem é indicativo de capacidade contributiva. 

 Para fins didáticos, a doutrina faz uma divisão deste princípio, em absoluto e relativo. 

Na primeira é o legislador que escolhe fatos de relevância econômica, traçados no tipo; na 

segunda, a carga tributária deve ser distribuída isonomicamente entre os contribuintes. Essa 

divisão aproxima-se da classificação que divide o tema em capacidade objetiva e capacidade 

subjetiva.  Na objetiva, o que interessa é a existência de certos signos de riqueza, diferente da 

subjetiva que deve considerar, se possível, a situação individual do contribuinte. 

 Esse princípio pode ainda ser considerado como um princípio bifronte. Com isso, se 

quer dizer que por um lado é uma barreira a atividade estatal como forma de proteção ao 

indivíduo de tributação indiscriminada; e por outro lado, atua como critério de igualdade em 

Direito Tributário, pois se realiza pela tributação generalizada da riqueza. 

 Com base nessas ponderações, esse princípio pode se apresentar como uma norma 

geral de tributação e um limite à tributação. Evidencia-se, por conseguinte, uma dupla função 

da capacidade contributiva: uma garantia ao contribuinte; e um facilitador da distribuição dos 

encargos sociais. Nesse contexto podemos visualizar a possibilidade de o contribuinte buscar 

opções alternativas dentro do próprio ordenamento, não se furtando à incidência do tributo, 

mas procurando uma menor carga tributária. 

 Infere-se essa possibilidade quando da observância de que os princípios sempre podem 

ser relativizados por não estarem sujeitos a uma aplicação absoluta.  Dizemos isso em razão 

de existirem outros interesses relevantes ao Direto que venham justificar a atenuação do 

princípio da capacidade contributiva. Assim, não há como afastar a necessidade de serem 

verificados outros interesses e valores que precisam ser observados, fazendo com que o 

princípio em debate não seja aplicado de forma isolada. 

 O Professor Fernando Aurelio Zilveti apresenta algumas críticas de doutrinadores 

alienígenas a respeito do princípio da capacidade contributiva. Essas críticas são contrárias a 

esse princípio como jurídico e visam a atacar a sua essência. Diz aquele que o financista 

Gustav Von Schmoller propaga ser o princípio da capacidade contributiva vazio de conceito, 

necessitando se vincular em outros conceitos para ter aplicabilidade, servindo apenas para não 
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ser classificada a tributação como arbitrária em vista do contribuinte. Passando pelo 

pensamento de Antônio Emanuele Granelli, que despreza o princípio, chega a considerá-lo 

sem validade própria, servindo apenas como critério de comparação para os encargos 

públicos. 

 Para Fernando Aurélio Zilveti, faltou a esses críticos um aprofundamento da ciência 

do Direito, o que possivelmente daria a eles embasamento jurídico a distinguir conceito de 

tipo, o que talvez desqualifique os críticos.103 

 Igualmente como os valores éticos e morais, os princípios advêm do mundo 

metafísico, e se enquadram no mundo normativo disposto pelo homem, para serem aplicados 

na sociedade, com o profícuo intuito de acudir a regulação da vida social. 

  

 

2.5 LIBERDADES ECONÔMICAS NA CONSTITUIÇÃO 

 

 

2.5.1 Do livre exercício da atividade econômica 

 

 

Vivemos em um mundo globalizado onde a competição e as transações humanas 

acontecem diuturnamente, ocorrendo, na maioria das vezes, por intermédio de organizações 

empresariais, que ao longo do tempo foram se aperfeiçoando e adequando-se às necessidades 

do homem moderno. 

 A exigência do mercado fez com que atividade empresarial individual cedesse lugar a 

empreendimentos empresariais de maior complexidade. 

A definição de empresa, então, torna-se ampla e complexa, na medida em que abarca 

várias dimensões, tais como a econômica, a jurídica, a social, dentre outras. De acordo com 

Doria, citado por Carvalho104, a empresa é: 

 

(...) a organização técnico-econômica que se propõe a produzir, mediante a 
combinação dos diversos elementos, natureza, trabalho e capital, bens ou serviços 
destinados à troca (venda), com a esperança de realizar lucros, correndo os riscos 
por conta do empresário, isto é, daquele que reúne, coordena e dirige esses 
elementos sob a sua responsabilidade.  

 
                                                           
103 ZILVETI, Fernando Aurelio.  Princípios de direito tributário e a capacidade contributiva. São Paulo: 

Quartier Latin, 2004. p. 136-138. 
104CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributária. 8 ed. atual. São Paulo: Saraiva 1996. p. 47. 
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 Para expansão e evolução do negócio empresarial, em uma economia cada vez mais 

competitiva e sofisticada, com planejamento das atividades econômicas, voltado para o 

produto, processo, retorno financeiro e a satisfação de necessidades alheias, é essencial a 

manutenção da atividade operacional da empresa.  

 Em nosso país, uma tentativa de interpretação econômica do direito tributário, ou de 

utilização de instrumentos econômicos de forma que visem uma maior competitividade 

empresarial, deve ser estudada sob o prisma do sistema constitucional econômico e tributário.  

Ressaltamos que uma possível interpretação econômica das leis tributárias deixará em 

uma condição mais desprotegida o contribuinte, pois da sua natureza ela afasta os atos e 

negócios concretizados pelo agente passivo, acusando-o de ter adotado formas jurídicas 

anormais e atípicas, e consequentemente impróprias para o conseguimento do resultado 

econômico. 

 

 

2.5.2 Liberdade de contratar 

 

 

Em uma prospecção à natureza do direito tributário, fazendo nesse instante uma 

delimitação ao fenômeno da hipótese de incidência tributária, ou na denominação de muitos, 

fato gerador, que se afigura no negócio jurídico, pertencente à categoria de fato jurídico lato 

sensu, fica evidente que os negócios jurídicos ingressam como fato, e que completarão a 

hipótese de incidência, considerada como a relação jurídica que nasce em  razão de um 

enunciado fático, posto pelo consequente de uma norma individual e concreta aplicada em 

certo espaço territorial e em tempo histórico, estando disposta  em norma geral e abstrata, o 

que é difundido por Paulo de Barros Carvalho como a regra-matriz de incidência tributária. A 

hipótese de incidência dessa norma descreve circunstâncias já pertencentes ao ordenamento 

de direito privado. 

Neste contexto, é necessário trazermos uma pequena ponderação no que diz respeito à 

correlação entre o direito privado e direito tributário. Não se discute que existe uma 

complexidade e que esta precisa ser compreendida, não como negativa da existência de um 

convívio entre este, mas uma extensão do direito tributário em relação ao direito privado, pois 

os negócios jurídicos irão inevitavelmente se entrelaçar com o mundo do direito tributário. 

Estamos, assim, sugerindo que há uma extensão do negócio jurídico, ou seja, ele não 

se exaure para dar início a um novo procedimento no mundo do direito  tributário, podendo 
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até mesmo dizer que há um prolongamento advindo daquela conduta inicial que, dependendo 

da disponibilidade de escolhas no ordenamento jurídico, a pessoa-contribuinte não cometerá 

nem ilícito ser conduzir a sua vontada incial  a constituição de tributo menos oneroso.  

Seguindo esse pensamento, é mister que se objetive uma solução a interpretarmos 

essas condutas particulares que começam no âmbito da autonomia de vontade, e 

incontestavemente irão aportar na esfera do direito tributário, como consequências factuais 

causadoras de finalidades jurídicos tributários.    

Os negócios jurídico ingressam como fato, no entanto, pela sua natureza  que devem 

ser entendidos como uma declaração de vontade que se destina a produzir efeitos jurídicos 

voluntariamente perseguidos, o que os faz destinguir dos atos jurídicos estrito sensu, que 

tanto o conteúdo como os efeitos estão previamente estabelecidos pelo ordenamento, de 

maneira que a declaração de vondate terá por finalidade unicamente a sua produção. 

Foi a doutrina alemã que elaborou o conceito do negócio jurídico (Rechtsgeschäft), 

encarecido pelos escritores tedescos como dos mais importantes da moderna ciência do 

direito, e imaginou-o como pressuposto de fato, querido ou posto em jogo pela vontade, e 

reconhecido como base do efeito jurídico perseguido105. 

Essa vontade que apresenta-se de maneira bastante incisiva quando se trata do negócio 

jurídico, fica assentuada em razão de se ter uma convergência entre essa e o ordenamento 

jurídico. Uma vontade orienta no sentido de uma finalidade jurídica, em especial a qual 

atribui efeito ao negócio, e em razão de que se diz que aquele efeito decorre da vontade106. 

Para tanto, o cidadão celebrará os negócios que quiser, sem contrariar os bons 

costumes e os interesse sociais. E o direito tributário aparecerá depois, se for o caso, para 

tributá-los.  

Mas na realidade, o que ocorre é que ao ingressarem como fato, os negócios jurídicos 

celebrados ficarão subordinados à vontade da Admininistração Fiscal, sendo submetidos à 

fiscalização, o qual pode ser desconsiderado por não existir uma interpretação e aplicação 

condizente com a realizadade constitucional que notabiliza o princípio à segurança jurídica, 

pelo que é dispensada uma traquilidade e proteção ao indivíduo contra atos arbitrários do 

poder estatal, no caso em estudo atos da Adminstração Fiscal.       

O que vemos ocorrer é que não existe direito à pessoa-contribuinte fazer uma escolha 

fiscal e depois não ser questionada pelo Fisco, disvirtuado as possibilidade que são 

                                                           
105 Kipp y Wolff Enneccerus apud PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. V. I. Rio de 

Janeiro: Forense, 1997, p. 302 
106 Ibidem, p. 306. 
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enfrentadas pelo ordenamento, e entregue ao cidadão para que faça a escolha entre os 

instrumentos jurídicos disponíveis, aquele que mais se ajusta à sua condição econômica e se 

acomoda concretamente aos direito antevistos no ordenamento jurídico.  

Diante desse contexto, faz-se necessário uma análise do planejamento tributário frente 

aos princípios constitucionais que protegem e promovem a liberdade econômica.  
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3 PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, REGIME JURÍDICO E LIMITES 

 

 

3.1 ELISÃO, ELUSÃO E EVASÃO FISCAL 

 

 

 É imperativo para o nosso estudo a verificação semântica das expressões relacionadas 

ao tema Planejamento Tributário, pois alguns autores que se dedicaram ao tema, nem sempre 

usam os mesmos significados para as expressões elisão fiscal, evasão fiscal e elusão fiscal. 

Buscaremos trazer à análise uma primeira compreensão do entendimento de termos 

que são indispensáveis para o desenvolvimento acerca do tema. Nesse momento, compete-nos 

traçar uma noção jurídica do que vem a ser elisão, elusão e evasão fiscal. E ainda, qual 

concepção dessas expressões será utilizada nesta pesquisa.  

 A razão de uma compreensão desses termos advém da própria necessidade do estudo 

científico de qualquer componente ligado a presente pesquisa, exigindo obrigatoriamente um 

exame conceitual dessas expressões. Atingir o sentido etimológico dos referidos é uma boa 

maneira de obter premissa segura para que se desenvolva o conhecimento. 

 Várias palavras, como elisão, elusão, evasão, fraude à lei, sonegação, simulação, 

surgirão ao longo desta dissertação. Por essa razão, de imediato passaremos a tratar dos temas 

“elisão”, “elusão” e “evasão fiscal”. Para tanto, faremos um recorte inicial para 

aprioristicamente formularmos uma concepção desses institutos, por entender que a 

compreensão de suas definições é um exercício de grande relevância, especialmente após ser 

incorporado ao Código Tributário Nacional, o Parágrafo Único ao Art. 116, por meio da Lei 

Complementar nº 104/2001, o que para alguns introduziu no ordenamento jurídico pátrio uma 

norma antielisiva, ao passo que para outros, o surgimento dessa norma era inócua, ou eivada 

de inconstitucionalidade. Esse contexto levou diversos estudiosos a escreverem sobre o tema, 

mas nem sempre utilizando o mesmo significado para aquelas expressões. 

 Podemos verificar, por meio da doutrina até então desenvolvida em torno dessas 

expressões, que existe uma gama de diferenciações conceituais, e que no passado não se 

logrou um bom entendimento no consenso das definições. 

 Sem dúvida, a dificuldade de definir e distinguir as figuras da elisão e evasão fiscal foi 

denunciada por muitos autores, dentre estes, Hermes Marcelo Huck apontou que os limites 

entre estas são “tênues e difusos”, pois não há a menor coesão na doutrina e na jurisprudência, 
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já que não só as definições entre os conceitos divergem, como também não há coincidência 

terminológica.107 

A definição dessas expressões vem sendo assentada em um critério temporal, 

sustentando-se que a elisão caracteriza-se pela prática de atos ou omissões desses, antes da 

ocorrência do fato gerador, e sem que essas atitudes do sujeito passivo violem dispositivos 

legais, afastando o nascimento da relação jurídica tributária. Contrariamente, a evasão seria a 

fuga da obrigação tributária já existente, a tentativa de sua eliminação por forma ilícita.108 

É importante esclarecer que a expressão elisão pode ser tratada como sinônimo de 

planejamento tributário, pois por vezes o termo planejamento tributário é utilizado como 

concepção de “elisão fiscal”, e ampliando esse entendimento chega-se a entender que a elisão 

seria o resultado do planejamento tributário, pois esse ato objetiva impedir o advento da 

obrigação tributária. 

 Paulo Caliendo apresenta pensamento contrário quando leciona que: 

 

A elisão não se confunde com planejamento tributário. Este é o conjunto de atos 
ordenados do contribuinte na organização de seus negócios com o propósito de 
prever os efeitos tributários de seus negócios jurídicos. O planejamento é a conduta 
fática que compõe o conceito de elisão, mas esta não se confunde nem esgota na 
noção de planejar. 
 

 Segundo a concepção adotada por Edmar Oliveira109, elisão fiscal é atividade lícita 

que busca a identificação de alternativas que, observados os marcos da ordem jurídica, levem 

a uma menor carga tributária. O planejamento tributário por vezes é referido como “elisão 

fiscal”.  

Valendo-se da elisão, o contribuinte buscará concepções lícitas por meio de condutas 

diversas para alcançar resultado econômico favorável baseado na disponibilidade apresentada 

pelo sistema legal.  

Essa nomenclatura é apresentada como uma figura lícita pela qual o contribuinte 

objetivará reduzir o valor a ser pago a título de tributo, isso porque ele pode aproveitar-se de 

lacunas ou imperfeições da lei tributária.  

                                                           
107 HUCK, Hermes Marcelo. Evasão de elisão: rotas nacionais e internacionais do planejamento tributário.  São 

Paulo: Saraiva, 1997. p. 325 – 326. 
108 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. Planejamento Tributário – Teoria e Prática perante o Imposto de Renda. In: 

ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.) Planejamento Fiscal Teoria e Prática. 2 v. São Paulo: Dialética, 
1998. p. 109-110. 

109  ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Planejamento tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
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Sobre o assunto, Antônio Roberto Sampaio Dória110 considera que isso ocorre por não 

ser o legislador capaz de prever todos os fatos que venham a ter consequências jurídicas, 

havendo, em consequência, aberturas e fissuras no sistema tributário, o que faz acreditar ser o 

sistema dotado de duas espécies de elisão tributária:  

 

i) a elisão induzida pela lei, que se exterioriza motiva por razões extrafiscais, 
favorecendo à legislação algumas modalidades de negócios, sendo benevolente na 
tributação ou até mesmo determinando a não incidência de tributos sobre eles. Para 
o autor seria uma elisão imprópria, já que os resultados econômicos será uma 
consequência lógica, pois a lei indiscutivelmente quer beneficiá-los. Essa 
modalidade de elisão tem como finalidade prevenir desequilíbrios sociais e 
econômicos; e ii) a elisão que resulta de lacuna ou imperfeições da lei tributária, que 
para ele seria a verdadeira elisão, pois por mais previdente que seja o legislador, a 
tendência é a existência de lacunas e fissuras no sistema tributário, aproveitando-se 
os contribuintes para escapar da tributação, moldando juridicamente os fatos com a 
pretensão de serem tributados de maneira mais benéfica, no entanto, sem desvirtuar 
a ponto que não venha produzir os efeitos econômicos.  
 

 No sentido de aclarar o estudo a respeito do tema, apresentamos alguns 

posicionamentos doutrinários. 

Ivo César Barreto Carvalho relata: 

 

A elisão induzida, permitida ou organizada pela lei ocorre quando o legislador, 
consciente ou não, cria determinadas situações em que a lei deixa de fora das 
hipóteses de incidência dos tributos certas modalidades de negócios, por meio das 
figuras das isenções, imunidades e não incidências tributárias. A doutrina chama 
estes casos também de “elisão imprópria”, pois o contribuinte não tem necessidade 
de se ajustar economicamente para receber tal benefício legal, mas ele é apenas 
contemplado diretamente pela lei. São exemplos dessa espécie de elisão tributária os 
casos de isenção de Imposto de Renda (IR), as receitas por estimativas que são base 
de cálculo para Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), etc.111 
 

 E Continua, só que agora expondo o que seria a elisão advinda pela lacuna na lei: 

  

A elisão resultante de lacunas da lei é mais conhecida e difundida na doutrinado que 
a espécie anterior. Pode também ser chamada por alguns de “evasão legal” ou de 
“economia de imposto”. Esta espécie de elisão, como deixa clara a expressão, resulta 
das próprias “brechas” da lei, as famosas lacunas legais. Neste ponto, entra a figura 
do “planejamento tributário” (taxplanning, segundo os doutrinadores norte-
americanos), formulado por advogados e contadores, no intuito de enxugar, 
legalmente, o montante de tributos pagos pelo contribuinte – pessoa física ou 
jurídica. Neste âmbito, a discussão dirige-se aos limites de interpretação da 
existência de “lacunas” na lei, separando os advogados, defendendo as causa de seus 
clientes, e as Fazendas Públicas federal, estaduais e municipais, pelos seus auditores, 
a defenderem a completude do sistema jurídico e, portanto, a impossibilidade de 

                                                           
110 Elisão e evasão fiscal. 2 ed. São Paulo: Bushatsky, 1977. p. 49-54. 
111 CARVALHO, Ivo César Barreto de. Novas reflexões acerca do planejamento tributário. In: Planejamento 

Tributário. Marcelo Magalhães Peixoto e José Maria Arruda de Andrade, Coordenadores.  São Paulo: MP 
Editora, 2007. p. 285. 
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lacunas no que tange à imposição tributária. Podemos citar, como exemplo da elisão 
resultante de lacunas da lei, a distribuição não tributada de lucros por via da 
amortização de ações. 112 
 

 Distorce o sentido de elisão fiscal essa classificação de elisão imprópria, já que seria 

essa uma espécie de elisão induzida, permitida ou organizada pela lei. Consistindo na 

subsunção da conduta do particular-contribuinte à definição abstrata de fato não tributado 

contida em uma norma de exoneração total ou parcial.  

 A elisão fiscal por muito tempo foi vinculada a uma possível existência de lacuna na 

lei tributária. Sustentava-se que essa possível lacuna no sistema legitimava a elisão, pois era 

consequência não do resultado de um direito do contribuinte, mas de uma lacuna do 

ordenamento113.   

Essas lacunas remetem também ao emprego da analogia como forma de suprimi-las na 

ocasião da aplicação da lei tributária, compreendendo-se que as lacunas somente são 

eliminadas pela lei cabendo ao aplicador a eliminação no caso concreto de aplicação da lei.114 

Porém, o sujeito passivo, mediante a sua conduta, deve agir em conformidade com o que está 

encartado em lei, pois se adotou posicionamento no sentido de que não havendo previsão 

expressamente do ilícito no ordenamento jurídico estaria fora do alcance da lei geral tributária 

em razão de uma norma geral excludente, concebida à maneira Kelseniana.     

Podemos relatar Marco Aurélio Greco115: 

 

Ao ensejo do XIII Simpósio de Direito Tributário (Caderno de Pesquisas 

Tributárias nº 13), as conclusões aprovadas pelo plenário de participantes 
conceituaram evasão e elisão nos seguintes termos. “Evadir é evitar o pagamento de 
tributo devido, reduzir-lhe o montante ou postergar o momento em que torne 
exigível, por atos ou omissões o sujeito passivo posterior à ocorrência do fato 
gerador”. “Elidir é evitar, reduzir o montante ou retardar o pagamento de tributo, por 
atos ou omissões lícitos do sujeito passivo, anterior à ocorrência do fato gerador.” 

 

 Como pensamento mais adequado a esse estudo, seguiremos a doutrina que assinala 

como sendo a “elisão fiscal” atitude lícita do contribuinte que procurará adotar um 

comportamento que objetiva a identificação de opções dentro do ordenamento jurídico, 

optando pela que, observados o marco da ordem jurídica, leve a uma diminuição dos custos 

relativo à carga tributária. 

                                                           
112 Idem, p. 285. 
113 DIVA Malerbi apud GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário e Interpretação da lei tributária. 

p. 37. 
114 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p. 

43. 
115 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário e Interpretação da lei tributária. p. 27.  
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 Portanto, seguiremos a posição de que a elisão impede que a hipótese de incidência 

prevista em tese na lei se consume em fato imponível atual e efetivo, afastando, destarte, o 

nascimento da relação jurídica tributária.  

 A acepção do termo adstrito à conduta do contribuinte na astúcia de um possível 

retardamento, diminuição ou não pagamento de determinado tributo, pode ser caracterizado 

como uma evasão de tributo.  

 O significado da palavra evasão116, identificada a uma concepção do Direito Penal, 

apresenta como significado “a fuga de uma pessoa, presa ou detida em cumprimento de uma 

pena ou por uma medida de segurança, da prisão ou do lugar, em que fora recolhido”.   

No âmbito do Direito Tributário, a expressão adquire um sentido próximo do 

significado acima, já que “na técnica do Direito Fiscal o vocábulo significa a fuga ou a 

subtração do contribuinte ao pagamento do imposto que lhe é atribuído, usando para isso 

meio que evitem a incidência tributária a seu cargo.”117 

 Para a doutrina, a expressão “evasão” pode ser considerada como sinônimo de conduta 

praticada pelo contribuinte considerada como ilícita, ou, ainda, é a conduta de má-fé do 

contribuinte, por ação ou omissão, de descumprimento direto, total ou parcial, das obrigações 

ou deveres tributários118. 

 Contudo, entende Hugo de Brito Machado119 não haver uniformidade terminológica na 

doutrina. Para o autor, a palavra evasão, como a palavra elisão, pode ser utilizada em sentido 

amplo, como em sentido restrito, pois, na sua concepção, para caracterização do primeiro 

sentido basta que o contribuinte utilize qualquer forma de fuga ao tributo, seja lícita ou ilícita. 

Já no sentido restrito, significa a fuga ao dever jurídico de pagar o tributo e estabelece, 

portanto, comportamento ilícito. O autor explana, ainda, que talvez seja preferível, 

contradizendo a preferência de muitos, a utilização do termo evasão para designar a conduta 

lícita, e elisão para indicar a conduta ilícita. 

 Entretanto, identificamo-nos com o entendimento doutrinário que respeita com mais 

consenso que a expressão evasão representa uma conduta ilícita do sujeito passivo, uma vez 

que a hipótese de incidência já tenha ocorrido, mas mesmo assim opera de maneira a criar 

                                                           
116 Vocabulário jurídico. Vol. 1, Forense: Rio de Janeiro, 1982, p. 224 
117 Idem, p. 224. 
118 CALIENDO, Paulo. Ob. cit. p. 238. 
119 Em sentido amplo, significam qualquer forma de fuga ao tributo, lícita ou ilícita, e, em sentido restrito, 

significam a fuga ao dever jurídico de pagar o tributo e constituem, pois, comportamento ilícito. A Norma 
Antielisão e o Princípio da Legalidade – Análise Crítica do Parágrafo Único do Art. 116 do CTN. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O Planejamento tributário e a lei complementar 104. São Paulo: 
Dialética, 2001. p.105.   
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algo diverso da realidade, para fazer creditar e manipular o que na realidade sobreveio, 

imprimido, dessa forma, uma fuga ao seu dever de pagar o tributo que nasceu.  

 É nesse contexto que exsurge o pensamento que foi difundido pela doutrina de 

Antônio Roberto Sampaio Dória120, uma classificação da “evasão fiscal” que para ele se 

dividia em duas partes: evasão omissiva e evasão comissiva, sendo “evasão comissiva” 

subdividida em ilícita e lícita. Considera que na “ilícita” havia a vontade preponderante do 

contribuinte em realizar conduta a desvirtuar o cumprimento da obrigação tributária, já 

ocorrido, configurando, assim, uma ação que já tenha sobrevindo – “evasão ilícita” – 

destinada a suprimir, reduzir ou retardar o cumprimento de dever tributário já existente, e essa 

“evasão ilícita” também designa fraude à lei, simulação fiscal e conluio. 

Ressaltamos que a fraude à lei nos faz acreditar que o problema não está na lei, a qual 

exerceu o seu papel satisfatoriamente, no entanto, reside no agir com a intensão de fraude do 

sujeito passivo, pois ocorre a distorção da realidade no instante em que acontece ou após o 

evento do fato imponível. 

No que concerne à “evasão lícita”, na divisão pelo referido autor, seria apoiar uma 

evasão legítima, ou seja, garantir a existência de uma elisão ou economia fiscal. 

 

O agente visa a certo resultado econômico, mas, para elidir ou minorar a obrigação 
fiscal que lhe está legalmente correlata, busca, por instrumentos sempre lícitos, outra 
forma de exteriorização daquele resultado dentro do feixe de alternativas válidas que 
a lei lhe ofereça, prevendo não raro, para fenômenos econômicos substancialmente 
análogos, regimes tributários diferentes, desde que diferentes as roupagens jurídicas 
que os revestem121 

  

 No pensamento de Ives Gandra Martins, a diferenciação acerca da “evasão fiscal” e 

“elisão fiscal” ancora-se na compreensão do fenômeno da imposição tributária, residindo a 

realidade tributária no âmbito das normas de rejeição social, em razão da ampliação da 

intromissão Estatal, na vida do indivíduo, tornando seu campo próprio de atuação livre cada 

vez mais limitado e restrito.122 

 Esse mesmo autor chega a qualificar o tributo como uma norma de rejeição social, 

visto que todos pagam mais do que deveriam para atender não só os interesses da 

comunidade, mas também os interesses exclusivos dos detentores do poder, ocasionando, de 

forma imediata, uma carga tributária desmedida123.  

                                                           
120 Dória. Ob. cit., p. 58.  
121 Idem, p. 39. 
122 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Ob. cit., p. 299.  
123 MARTINS, Ob. cit., p. 302. 
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 Em vista do violento impacto da carga tributária pátria sobre os custos dos agentes 

produtivos, estes têm desenvolvido e adotado ações distintas voltadas à diminuição dos custos 

tributários. Sob essa realidade está pautada a tendência do pagador de tributos de fugir das leis 

impositivas, porque a identifica estruturalmente como injustas em sua dimensão atual.124 Essa 

carga tributária ordenada pelo Estado moderno faz respaldar a procura pelo contribuinte de 

fórmulas que reduzam a sua incidência, pretendendo, assim, por meio da elisão fiscal e da 

evasão fiscal, assentar suas perspectivas de diminuição do tamanho dessa carga imposta pelo 

sujeito ativo.  

 No entanto, não podemos nos distanciar da compreensão de que o planejamento 

tributário não pode se valer de atitudes ilícitas ou de condutas que a moral condena, pois em 

razão da construção de uma concepção epistemológica, a evasão é um problema social na 

medida em que os sonegadores adquirem uma vantagem econômica em relação aos que 

recolhem corretamente dos valores devidos ao Erário Público125.  

 Ao trabalharmos os institutos da “evasão e elisão fiscal”, é necessária uma análise da 

teoria conceitual da interpretação das normas tributárias para identificarmos como foi 

realizado determinados negócios ou atos jurídicos, que implicou redução, postergação ou 

eliminação da carga tributária de forma lícita, caracterizando “elisão fiscal”, ou se incorreram 

em atos ilícitos, utilizando a prática de condutas reprováveis, com o desiderato de disfarçar ou 

ocultar a ocorrência da hipótese de incidência, o que trataremos como “evasão fiscal”.       

 Quanto à terminologia elusão fiscal, caracteriza essa figura pela procura de 

organização da atividade econômica manipulando estruturas válidas, no entanto, impede o 

surgimento da norma jurídica. Há uma manipulação artificiosa da estrutura negocial, alteram-

se os vínculos estruturais entre os elementos básicos do negócio jurídico.126 

 Contudo, para desmitificar essa conduta do particular-contribuinte identificar o 

momento da ocorrência do fato gerador, não se mostra suficiente para sinalizar se o que 

ocorreu foi elusão ou elisão, pois a substância da elusão fiscal sobrevém de forma a 

manipular ardilosamente a estrutura do negócio. 

 Essa conduta seria imperceptível se fossemos considerar unicamente o critério da 

ocorrência do fato imponível, pois a maneira que se completa o negócio jurídico é legal. 

Entretanto, há uma desvirtuação posterior da verdadeira intenção dos contratantes, pois 

podemos assimilar que a conduta dos sujeitos na composição é plenamente válida, já que 

                                                           
124 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Ob. cit., p. 302. 
125 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Ob. cit., p. 7. 
126 CALIENDO, Paulo. Ob. cit., p. 242. 
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utiliza de forma jurídica aceitável, porém a verdadeira intenção não é a que caracterizou o 

conteúdo da forma, ou seja, a intenção de direito não complementa a intenção de fato. 

 O art. 156, § 2º, I da Constituição Federal de 1988, encarta em sua primeira parte a 

possibilidade de não incidir sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 

patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, o que viria a impossibilitar a 

ocorrência do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de direitos (ITBI) a eles 

relativos, de competência municipal, mesmo ocorrendo o fato imponível, não há que falar na 

sua incidência. No entanto, se há uma desvirtuação da estrutural negocial, v.g., onde A e B 

celebram um contrato de sociedade, A se compromete em dar em colação ao capital um 

apartamento com vista para o mar de Ponta Negra, em Natal-RN, e B integraliza sua parte em 

dinheiro, em duas parcelas. Dois meses depois, A e B, sócios, resolvem distratar. Na partilha, 

A fica com o dinheiro e B como o apartamento. 

 É indiscutível que a intentio júris é solenizar um contrato de sociedade e desfê-lo, o 

que juridicamente é corretamente possível e tributariamente imune, mas o intentio facti, 

contudo, era a obtenção do apartamento em Ponta Negra à prestação (compra e venda de 

imóvel) sujeitada à incidência de ITBI. 

 A elusão fiscal concretiza uma estrutural negocial revestida de elementos válidos e 

permitidos pela ordem jurídica, mas violando a lei em razão de sua finalidade, abusando do 

direito da forma e fraude a lei. 

 Em outros dizeres, considera Heleno Taveira Torres a elusão como sendo o exercício 

da autonomia privada (liberdade fiscal) carente de causa, ou via negócio aparente (simulado 

ou fraudulento) dolosamente programado para evitar a incidência da norma tributária vigente. 

Define o conceito de elusão quando o contribuinte excluir as possibilidade de escolhas 

negociais, que para ele são três: escolha da melhor causa (fim negocial), da melhor forma e do 

melhor tipo contratual ou societário, quando não disciplinados pela lei. 127 

 Realizado esse primeiro esclarecimento dessas expressões utilizadas pelos teóricos do 

direito tributário, seguiremos a pesquisa com o intuito de saber se o particular-contribuinte, 

com fundamento no ordenamento jurídico pátrio, pode adotar condutas a conseguir uma 

melhor economia em relação ao pagamento de tributo, agindo com base na liberdade 

garantida pelos princípios constitucionais que protegem a autonomia privada, no que concerne 

ao planejamento tributário, construindo negócios válidos e dotado de causa, elisão fiscal. 

 

                                                           
127 TORRES, Heleno Taveira. Direito Tributário e Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 

16-17. 
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3.2 DIREITO AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO A PARTIR DAS NORMAS 

JURÍDICAS TRIBUTÁRIAS 

 

 

As proposições atuais de estudo do Planejamento Tributário consideram as condutas 

exercidas com a finalidade da economia tributária, pautando nas atitudes lícitas dos 

contribuintes. Buscaremos no ordenamento o embasamento de justificação que irá, ou não, 

validá-lo, considerando ser o Planejamento Tributário, atividade realizada por pessoa física ou 

jurídica, de maneira preventiva com o nítido propósito de licitamente garantir uma economia 

tributária.  

Conforme alerta James Marins128, deve-se ter em mente a distinção entre o 

planejamento tributário em sentido amplo e o planejamento tributário em sentido estrito. 

Para os ensinamentos do citado autor129, o planejamento em sentido estrito seria o 

mesmo de elisão fiscal, em que as condutas do contribuinte colaboram com a intenção de 

atingir uma diminuição, retardamento ou até mesmo evitar o pagamento do tributo, mas 

baseado em condutas lícitas. Por outro lado, o Planejamento Tributário em sentido amplo ou 

latu sensu abrange vários mecanismos e ações com o intuito de se suportar uma menor carga 

tributária, por exemplo: o redirecionamento de atividades, a reorganização contábil, a 

reestruturação societária, o aproveitamento de prerrogativas e incentivos gerais ou setoriais 

como imunidades, isenções, zonas francas, incentivos municipais ou estaduais, a recuperação 

de créditos fiscais por meio de pedidos de compensação e restituição e, ainda, a administração 

e a redução do passivo tributário por meio do aproveitamento de remissões, anistias e 

parcelamentos. 

No entanto, no desenvolvimento de nosso trabalho não nos filiaremos a essa corrente 

de pensamento, já que entendemos que tanto a primeira quanto a segunda abordagem têm 

fundamento nas atitudes lícitas das pessoas-contribuintes. Na nossa compreensão, essa divisão 

em nada acresce a discussão da viabilidade do planejamento tributário em nosso ordenamento.  

Discordamos, ainda, dessa divisão no sentido de que o planejamento lato senso, em 

alguns casos seria proveniente da legislação, nasceria ex legis, como no caso dos incentivos 

gerais ou setoriais, entre esses as imunidades, isenções, zonas francas, incentivos municipais 

ou estaduais, anistias e parcelamentos.  

                                                           
128MARINS, James.  Elisão Fiscal e sua Regulação. São Paulo: Dialética, 2002. p. 33-34. 
129 Idem. 
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Por conseguinte, pautamos nosso entendimento na concepção de que o planejamento 

tributário não tem divisão, sendo produto das condutas que nascem das intenções da pessoa-

contribuinte com a nítida finalidade de alcançar ou, porque não dizer, eliminar o pagamento 

de tributos para aumentar a competitividade e eficiência econômica no mercado, aportando e 

investindo esses valores em sua atividade, no lugar de repassá-los aos cofres públicos por 

meio de tributos. 

 Isso nos impõe a considerar a evolução doutrinária brasileira quanto ao tema da elisão 

fiscal, bem como as condutas dos contribuintes quando de suas decisões em relação ao 

planejamento tributário, pois ponderamos serem estas o ponto central que imprimi relevância 

para que se venha justificar a opção lícita. Deve o planejamento tributário, qualquer que seja o 

âmbito econômico ao qual pertença, ser respeitado como um instrumento eficaz de 

racionalização da carga tributária. 

Para Rutnéa Navarro Guerreiro130, o planejamento tributário conceitua-se como 

 

um procedimento lícito e transparente, pelo qual o contribuinte planeja os custos 
tributários de uma operação que pretende realizar, numa atividade necessariamente 
anterior à materialização da hipótese tributária, antecipando-se ao fato gerador e 
evitando a ocorrência do mesmo mediante a adoção de um procedimento lícito e não 
defeso em lei, que corresponda à alternativa legal que estiver ao seu alcance para 
realizar a operação pretendida, com a menor carga tributária possível. 
 

 Na busca de uma melhor compreensão acerca do estudo desenvolvido, apresentamos 

outro conceito salutar que nos é trazido por Láudio Camargo Fabretti131, para quem o 

planejamento tributário é “o estudo feito preventivamente, ou seja, antes da realização do fato 

administrativo, pesquisando-se seus efeitos jurídicos e econômicos e as alternativas legais 

menos onerosas.” 

 Destarte, quando da elaboração de um planejamento tributário, necessita ter em conta 

o desenvolvimento de um conjunto de procedimentos que uma empresa utiliza com a intenção 

de reduzir, por meios legais, os gastos tributários, o que é categoricamente diferente da 

sonegação ou fraude, que são técnicas dolosas, que apresentam a função de fazer com que o 

sujeito ativo desconheça quando da ocorrência do fato imponível, ou que tenha essa 

informação de forma demorada. 

 Quando nos reportamos à expressão planejamento tributário, estamos nos preocupando 

com a conduta do contribuinte. Planejamento e elisão são conceitos que se reportam à mesma 

                                                           
130 Planejamento Tributário: os Limites de Licitude e de Ilicitude. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.) 

Planejamento fiscal: teoria e prática. 2º v.. São Paulo: Dialética, 1998. p. 149. 
131 FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 28. 
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realidade, distinguindo-se apenas no referencial adotado e na tônica que atribuem a 

determinados elementos132.  

 O planejamento tributário é a conduta do contribuinte, assim o exame desta figura 

precisa dispensar uma maior importância às características de que se reveste a referida atitude. 

Como acentua Greco133, deve fazer referência à liberdade contratual, licitude da conduta, 

momento em que ela ocorre, outras qualidades de que se revista etc.  

No que se refere à “elisão”, a preocupação deve ser com o efeito da conduta, ou seja, 

em relação à incidência e cobrança do tributo; por isso sua análise envolve debate sobre os 

temas da capacidade contributiva, da isonomia, etc.134. 

No âmbito do ordenamento jurídico, o planejamento tributário é adotado, analisando-

se as opções legais do procedimento a ser utilizado, buscando evitar aquele mais oneroso do 

ponto de vista fiscal. 

 O acervo estrutural do sistema jurídico tributário brasileiro é decorrente da evolução 

dos diversos institutos tributários. Cada instituto vem previamente regulado por algum nível 

de norma jurídica. É incontestável que se faz imprescindível constituir um paralelo entre as 

disposições constitucionais e infraconstitucionais para indicar caminhos legais para o 

planejamento tributário. É importante lembrarmos que a tributação é considerada matéria 

constitucional em nosso sistema jurídico. 

 Em termos doutrinários, reportando-nos ao ano de 1952, Rubens Gomes de Souza foi 

quem primeiro fez a relevante distinção entre as condutas lícitas e ilícitas tendentes a pagar 

menos, retardar o pagamento ou simplesmente não pagar tributos. O autor apontou a distinção 

entre “evasão” e “fraude fiscal”135.    

 Essas condutas se desenvolviam por meio de ações ou omissões que buscavam um fim 

semelhante, evitando ou retardando o pagamento do tributo. No entanto, para o autor, a 

conduta que se consubstanciava numa fraude, implicaria numa infração à lei, sendo punível, o 

que não ocorria com a evasão fiscal. 

 Acentuamos que aquelas nomenclaturas não encontraram amparo no restante da 

doutrina a época, pois preferiam distinção entre “evasão lícita” e “evasão ilícita”, mas se 

atribui àquele autor a importância de sistematizar a diferença entre as condutas lícitas e ilícitas 

com relação à economia de tributos. 

                                                           
132 GRECO, Marcos Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2004. p. 74. 
133 Idem, p. 75. 
134 Idem, p. 75. 
135 FURLAN. Anderson. Planejamento fiscal no direito brasileiro: limites e possibilidades. Rio de janeiro: 

Forense, 2011. p. 158. 
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 Em consistente parecer do ano 1972, ficou esclarecido, por Gomes Sousa, que o 

elemento objetivo, de natureza temporal, seria o único apto a fundamentar um critério jurídico 

capaz de apresentar uma distinção entre a elisão da evasão tributária. O autor destaca que o 

ponto no tempo em que o tributo se torna devido, mas não cobrável, se dará no momento da 

ocorrência do fato imponível
136

.  

 Consideramos, ainda, que, com relação ao estudo da elisão fiscal no Brasil, Rubens 

Gomes Sousa prestou significante contribuição, estabelecendo uma solução objetiva para a 

distinção entre elisão e a evasão tributária, referida ao momento de ocorrência do fato 

imponível, com destaque para o fato de que sempre pressuponha a licitude dos meios 

empregados na pratica da conduta elisiva137
. 

O autor supracitado referencia as opiniões de Marcel Wurlod e Randolf E. Paul, que 

propuseram, em obra de 1937, a distinção entre tax avoidance e tax evasion, tendo por critério 

a atividade do contribuinte dirigida a atos futuros ou pretéritos, o que levou o tributarista 

brasileiro a considerar que o momento da ocorrência do fato gerador seria o único elemento 

apto a distinguir entre licitude e ilicitude de condutas tendentes à protelação, pagamento ou 

não pagamento de tributos.138 Considerou, por meio da derivação ao princípio da 

legitimidade, a licitude da elisão tributária, como um direito do particular de não adotar uma 

conduta tributada ou mais pesadamente tributada139. 

Extraímos dessa construção doutrinaria uma ênfase quanto ao respeito à liberdade do 

contribuinte de organizar seus negócios ao ponto de não poder o Fisco pretender impor à sua 

conduta outro sentido que não aquele desejado pelo contribuinte, pois a arranjo negocial 

pretendido por esse, sobrevindo antes da ocorrência do fato imponível, o dever tributário não 

chega a nascer, já que a sua intenção é evitar a existência do fato ou de provocar-lhe outro, 

visto que ele deve concorrer para o que lhe traga mais vantagem, desde que licitamente.  

Sobre o assunto, existem opiniões que consideram esse critério de distinção até agora 

não superado, uma vez que a evasão (economia de tributos) ocorre antes do fato jurídico, e 

não há ilicitude, ou ocorre após o fato jurídico, configurando fraude fiscal e ato ilícito140.  

                                                           
136 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p. 

60.  
137 Ibidem, p. 59-60. 
138 FURLAN. Anderson. Planejamento fiscal no direito brasileiro: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011. p. 159. 
139 Idem, p. 61. 
140BORGES, José Souto Maior apud PEREIRA, César A. Guimarães. Ob. cit., p. 60. 
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 As condutas perpetradas pelos contribuintes na busca de racionalizar os gastos com 

tributos levaram muitos doutrinadores a apontarem essas ações como um descaso social 

quanto ao financiamento do Estado141. 

Em vista das influências de doutrinas que passam a ser difundidas, discutidas e 

associadas a um viés estritamente social, aderindo a uma postura econômico-financeira que 

realça a inegável importância ao princípio da capacidade contributiva, a justificar e dirigir a 

tributação, passa-se a questionar as condutas dos contribuintes no intuito de impedir que 

ocorra o fato imponível, buscando elidir pagamento do tributo, o que impediria o princípio da 

capacidade tributária, causando assim uma diminuição de recursos necessários à manutenção 

do Estado.  

Alfredo Augusto Becker destaca Amílcar de Araújo Falcão como um dos expoentes do 

estudo tributário em terras brasileiras. Utilizando de estudos em torno da matéria que 

prosperavam ao redor do mundo, pontualmente em primeiro lugar na Alemanha, em seguida 

na Itália e França, acolhendo a corrente em torno da interpretação tributária, defendeu que o 

interesse ao direito tributário seria a relação econômica; no entanto, com alguns cortes e 

peculiaridades, esse autor foi quem com melhor precisão e clareza mostrou os cânones 

fundamentais desta doutrina.142 

 No entanto, Amílcar de Araújo Falcão ressalva, em seu entendimento, que a 

interpretação econômica não seria adotada de forma indiscriminada, pois só seria justificada 

em situações onde o sujeito passivo adotasse forma jurídica completamente anormal ou 

atípica, embora não proibida pelo Direito Privado, com o único objetivo de, através da 

manipulação da intentio júris, obter o não pagamento ou o pagamento diferido no tempo de 

um tributo, havendo, assim, uma permissão por meio da exegética para fazer uma adequação 

da realidade econômica de caso a caso concreto, quando tal equivalência, ao comando legal, é 

entendido de acordo com o seu espírito. Vejamos: 

 

O legislador que instituir um tributo, indica em fato, uma circunstância, ou um 
acontecimento como capazes de, pelo seu surgimento, ou ocorrência, darem lugar ao 
nascimento daquele. Estes fatos ou situações são sempre considerados pelo seu 
conteúdo econômico e representam índices de capacidade contributiva. Dessa forma, 
o fato gerador se conceitua objetivamente, de acordo com critérios estabelecidos na 
lei. Para a sua confirmação, a vontade do contribuinte pode ser mero pressuposto, 
mas nunca elemento criador ou integrante. Por isso mesmo, aquilo que em direito 
privado é um ato jurídico, produto da vontade do indivíduo, em direito tributário é 
um mero fato – fato gerador imponível. 
Daí o diverso tratamento de situação jurídica que se supõe sejam iguais, mas que, de 
fato, não o são. E que, enquanto nas relações civis ou comerciais é relevante a 

                                                           
141 FURLAN, Anderson. Ob. cit., p. 160. 
142 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3 ed. São Paulo: Lejus, 1998. p. 127. 
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intentio júris, interessa ao direito, somente a vontade empírica, ou seja, a intentio 

facti. Normalmente, as duas intenções coincidem e, então, o instituto, ou o conceito 
de direito privado é recebido mais ou menos integralmente pelo direito tributário. 
Mas, se alguma inequivalência ocorrer entre a forma jurídica e a realidade 
econômica, cumpre ao intérprete dar plena atuação ao comando legal e, assim, 
atendo-se àquela última, fazer incidir o tributo que lhe é inerente.143 
 

 No ano de 1959, formulou-se uma proposta diferente do tratamento do problema 

relacionado com a evasão e economia de tributos, com vista a exposições em torno da 

interpretação econômica. Considerou que o direito tributário autorizava ao intérprete a 

formular considerações econômicas para a interpretação da lei tributária, qualificando o caso 

concreto em face não só do comando literal da lei, mas do seu espírito (mens ou tatio legis).
144 

 Em relação aos comandos normativos da época, fazemos referência à Constituição 

Federal de 1946145 que continuou a destacar o princípio da legalidade em sentido geral, e de 

certa maneira passou a consagrar o princípio da legalidade tributária.  

 Para Amílcar de Araújo Falcão, a interpretação econômica da lei tributária não 

ocasiona qualquer abuso ao princípio da legalidade: 

 

Depurada de excessos e impropriedades, que se encontra em certos autores, a 
chamada interpretação econômica da lei tributária consiste, em última análise, em 
dar-se à lei, na sua aplicação às hipóteses concretas, inteligência tal que não permita 
ao contribuinte manipular a forma jurídica para, resguardando o resultado 
econômico visado, obter um menor pagamento ou o não pagamento de determinado 
tributo (...). Fica, porém, registrado que o método da interpretação econômica é 
perfeitamente adequado ao princípio da legalidade em matéria de fato gerador.   
 

 No Brasil, mesmo sem termos nessa época, em qualquer texto de lei autorizando a 

adoção de interpretação econômica é possível perceber que existia defesa em vista dessa 

teoria, com vasta bibliografia e referências a ordenamentos estrangeiros, em praticamente 

todos os ordenamentos modernos derivado do Direito Romano-Germânico, dentre eles 

Holanda, Espanha, França, Itália e Portugal. No âmbito da Common Law, a jurisprudência 

vem sendo construída no sentido de combater a elisão em termos gerais, como na Inglaterra e 

nos Estados Unidos da América, amparada por uma evolução normativa tendente à 

neutralização da elisão fiscal invariavelmente a partir das cláusulas setoriais, legislativamente 

                                                           
143 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Interpretação e Integração da Lei Tributária. Revista de Direito 

Administrativo, v. 40, de abril-junho de 1955, Rio de Janeiro, p. 31-34. 
144 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 5 ed. Forense: São Paulo, 1959. p. 32. 
145 CF/1946: Art, § 2º: Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei. CF/1946: Art. 65 (...); II – Compete ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República: 
(...) votar os tributos próprios da União e regular a arrecadação e distribuição de suas rendas;  Art. 141, §34: 
Nenhum tributo será exigido ou aumentado sem que a lei o estabeleça; nenhum será cobrado em cada 
exercício sem prévia autorização orçamentária, ressalva, porém, a tarifa aduaneira e o imposto lançado por  
motivo de guerra. 
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multiplicadas e diversificadas de forma a acompanhar o engenho dos contribuintes, num 

autêntico “jogo do gato e do rato”146. 

 Com o advento da interpretação econômica, consubstancia-se o entendimento de que a 

conduta do contribuinte pode ser questionada, abstraindo-se a ideia de liberdade absoluta na 

elaboração de seus negócios e atos jurídicos, pois se considerava que os atos praticados pelas 

partes precisavam apresentar um conteúdo econômico próprio, só assim afastando a 

presunção de que o único objetivo seria reduzir ou retardar o pagamento do tributo. 

 O desenvolvimento dessa teoria, que ostentava não negar a possibilidade de economia 

dos custos tributários, pois a doutrina reconhecia como válida e perfeitamente legítimo aquilo 

que se denomina de economia fiscal (Steuereinsparung)147, para ter como considerada a 

conduta legítima vedava a manipulação do fato imponível quanto ao seu revestimento 

jurídico.  

 Amílcar Araújo Falcão148 admitia a interpretação econômica quando presente dois 

requisitos: i) Atipicidade e anormalidade da forma cuja utilização só se explique pela intenção 

e pela vontade de elidir o tributo; ii) Na presença de caso concreto, para corrigir situações 

anormais artificiosamente criadas pelo contribuinte. 

 Substancialmente, para Amílcar Araújo Falcão, o sentido dado à interpretação do 

direito tributário deve se pautar em uma ótica diferente do direito privado, adotando-se uma 

interpretação econômica que possibilita a inserção da analogia em direito tributário, 

autorizando a função criadora do intérprete quanto à exigência de tributos. 

 Com a entrada em vigor da Lei nº 5.172/66, Código Tributário Nacional, passamos a 

ter novos entendimentos e posições em relação à doutrina tributária no Brasil, concernente à 

economia de tributos por meio do planejamento tributário, considerando este como 

instrumento viável a impedir a incidência da norma ou mesmo causar a diminuição dos seus 

efeitos tributários. 

 Passamos algumas construções doutrinárias que foram e continuam a manter 

relevância ao seu modo e critérios. 

 O termo “elisão fiscal”, como sinônimo de “economia de tributos”, surgiu pela 

primeira vez no âmbito da doutrina nacional por intermédio de Antônio Roberto Sampaio 

                                                           
146 NABAIS, José Casalta apud FURLAN, Anderson. Elisão fiscal: reflexões sobre a evolução jurídico-

doutrinária e situação actual. Coimbra: Almedina, 2007. p. 23. 
147 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador da obrigação tributária. 6 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. 

p. 34. 
148 Idem, p. 34-35 
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Dória, na IV jornada Luso-Hispano-Americana de Estudos Tributário, realizadas em Estoril, 

Portugal, no mês de setembro de 1970. 

 Antônio Roberto Sampaio Dória compartilha os mesmos entendimentos de Rubens 

Gomes de Sousa quanto à elisão tributária relativa à hipótese da norma tributária, filiando-se à 

distinção entre elisão e evasão tributária proposta149. No entanto, buscou acrescentar algo a 

mais dentro das situações de elisão. Segundo seu pensamento, aquelas condutas que ocorriam 

antes da existência do fato imponível retratavam a economia lícita de tributos, construindo 

uma concepção no sentido de que as condutas dos contribuintes construídas por meios lícitos, 

anterior ao fato imponível, eram eficazes com o objetivo de elidir ou mitigar os efeitos 

tributários do negócio do sujeito passivo quando os atos ou negócios praticados não fossem 

simulados.
150.   

Segundo o autor151: 

 

Na elisão, em verdade, o contribuinte encontra uma saída, que o legislador não fora 
suficientemente previdente para trancar, quando se referiu, de expresso, como 
tributáveis algumas formas susceptíveis de enquadrar um fato econômico 
(geralmente as usuais), mas omitiu as demais (frequentemente incomuns). 
 

 Podemos extrair de seus ensinamentos que a elisão fiscal é resultante das lacunas da 

lei e sua materialização ocorre pela capacidade do contribuinte na utilização inteligente e 

lícita das alternativas juridicamente postas na estruturação de seus negócios. 

 O mesmo autor posicionou-se contrário à teoria do abuso das formas, por entender 

inexequível situar critérios para a anormalidade na utilização abusiva das formas jurídicas, e 

ainda, o Instituto da simulação, em relação ao caso fiscal é utilizado para descontruir 

hipóteses semelhantes a abuso de forma.   

 

Pois o que se qualifica como abuso de forma nada mais é senão simulação, em sua 
incidência fiscal. Quando para efeitos tributários se rejeita a forma (distorcida) e se 
traz à tona a realidade econômica (mascarada), supostamente a única manifestação 
de autenticidade do negócio celebrado, está-se esquecendo que, também, para fins 
de direito privado, aquela forma é ilusória e irrelevante, interessando apenas a 
essência íntima do negócio. 
  

Destacamos que com o advento do Código Tributário Nacional, a defesa em torno de 

uma interpretação econômica tornou-se mais cautelosa, já que se passou a questionar se a 

                                                           
149 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001. p. 

76. 
150 Idem, p. 77. 
151 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Evasão Fiscal Legítima: Conceito e Problemas. Revista Científica e 

Técnica Fiscal, nº 143, novembro de 1970, p. 81. 
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interpretação econômica, como consequência do abuso das formas, não seria cabível perante o 

ordenamento jurídico pátrio, devendo a conduta elisiva somente ser considerada como ilícita 

se praticada mediante atos simulados152.  

Esses questionamentos passaram a ter destaques em razão de uma alegada 

consagração expressa do princípio da estrita legalidade pela Constituição Federal de 1967 e 

Código Tributário Nacional. 

A defesa intransigente de uma legalidade tributária concreta determinou sacralização 

da liberdade das formas jurídicas na medida em que as linhas do direito privado tornaram-se 

vinculantes para o direito tributário153. 

 

 

3.2.1 Planejamento Tributário como Instrumento e Proteção à Atividade Econômica 

 

 

 A liberdade que o planejamento tributário faculta ao contribuinte como sendo uma 

possível maneira de eliminar ou diminuir o saldo a pagar de valores relativos ao tributo, 

necessariamente deve se antecipar ao nascimento da obrigação fiscal, isso em razão de ser 

esse comportamento a escolha da forma mais apropriada à consecução de seus objetivos, com 

a observância dos procedimentos legalmente previstos. Assim, ressalta Klaus Tipke apud 

João Dácio, que o direito tributário elege como fatos geradores determinados atos ou fatos 

econômicos e jurídicos que devem ser praticados, mas não obriga que seja adotada certa 

forma jurídica, dentre as várias possibilidades aceitadas pelo ordenamento jurídico154. 

 A economia desejada nos custos dos tributos deverá percorrer caminhos juridicamente 

válidos, ou seja, contrário às condutas que possivelmente levarão a evasão, entendida como a 

fuga do cumprimento da obrigação fiscal que possivelmente já tenha se concretizado, o que 

torna sua forma ilícita, contexto diverso da situação que não corresponda às três exigências da 

elisão: i) o ato ou omissão anterior ao fato gerador; ii) o ato ou omissão que não se 

contraponha à disposição legal; e iii) o ato ou omissão que seja efetivo e não simulado.   

 Dito isso, em nossa pesquisa não podemos fugir ao enfrentamento acerca de como 

deve a autoridade tributária se portar diante de uma dessas opções defendidas pelo 

                                                           
152 SOUSA, Rubens Gomes de. Parecer 3 - Imposto de Renda. São Paulo: Resenha Tributária, 1976.  
153 FURLAN, Anderson. Elisão fiscal: reflexões sobre a evolução jurídico-doutrinária e situação actual. 

Coimbra: Almedina, 2007. p. 57. 
154 ROLIM, João Dácio. Do planejamento tributário como direito ou dever do contribuinte, seus contornos 

jurídicos gerais e específicos. In: ROCHA, Valdir de Oliveira Rocha (Coord.). Planejamento fiscal: teoria e 
prática, 2º volume. São Paulo: Dialética, 1998, p. 51-52. 
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contribuinte. Deste modo, no momento que o contribuinte opta em realizar a auto-organização 

de sua atividade, o que acontece elegendo o planejamento tributário como instrumento 

racional de economia de custos, necessariamente essa economia recairá sobre os tributos. 

Diante de determinadas operações negociais assumidas pelo contribuinte, valendo-se de sua 

autonomia de vontade, o resultado ou efeitos dessas ações deverão ou não ser suportados pelo 

Fisco.  

 É compreensível que quando os particulares elegem a estrutura a ser seguida em seus 

atos e negócios jurídicos, admitem, definitivamente, mesmo que de maneira implícita, qual a 

natureza do regime jurídico que ele deseja ver aplicada a conduta que se materializou na 

consecução de negócio por ele concretizado.  

 Consideramos que o particular, quando se dispõem a reduzir os encargos tributários, 

precisará ter consciência que sua conduta lícita preexistirá à ocorrência do fato gerador, e que 

o seu objetivo de reduzir os custos com a carga de tributos para ser coberto pelo manto da 

legitimidade, precisa ter à sua disposição duas ou mais possibilidades de opções concedida 

pela lei, a justificar sua escolha pelo menor valor tributável.      

 A licitude do planejamento tributário já encontra bases pacificadas na doutrina. 

Atualmente, já se compreende que no sistema tributário brasileiro o contribuinte pode 

escolher determinadas condutas que tenham reflexos que objetivem, exclusivamente, a 

redução do recolhimento do tributo. Podemos citar como exemplo a troca de um município 

por outro para sediar a empresa prestadora de serviços, buscando ser beneficiado por uma 

menor alíquota de ISS. 

 É perceptível que o contribuinte é livre para fazer a escolha da forma jurídica mais 

interessante e conveniente no que diz respeito ao ponto de vista tributário para a concretização 

dos negócios almejados, inclusive com perspectiva apenas de redução tributária, já que a 

busca de economia de tributo é motivo real e aceitável para explicar qualquer ato jurídico 

lícito. 

 Não obstante, o Fisco, usando de sua competência, tem agido no sentido de 

desconsiderar ou desqualificar os atos ou negócios jurídicos realizados pelos contribuintes, na 

intenção de restringir os mecanismos que vêm sendo construídos no desiderato da redução do 

ônus tributário dos contribuintes, e mais repressivamente atuando o Fisco nas atividades 

empresariais. 

 É compreensível que os agentes praticantes da atividade econômica procurem se 

defender utilizando instrumentos que conduzirão a redução dos encargos tributários, por ser 

um custo empresarial como outros que fazem parte da cadeia econômica, tais como: a despesa 
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com pagamento de remuneração de empregados; o valor despendido para aquisição de 

matéria-prima e insumos, etc.  

 O contribuinte, na busca de atenuar seus custos tributários, age licitamente dentro do 

planejamento tributário preparado para a atividade econômica. No entanto, age com nítida 

má-fé e incorre em tipo penal aquele que sonega tributo. 

No decorrer de nosso estudo, consideramos o planejamento tributário como uma 

técnica de organização preventiva de negócios jurídicos, objetivando a uma economia lícita 

relativa ao pagamento de tributos155. Essa atividade acha-se no âmago da liberdade, estando 

em harmonia com o princípio da livre iniciativa e livre concorrência, caracterizada pelo 

exercício da autonomia de vontade. 

No texto constitucional vigente, encontraremos encartados todos os direitos relativos a 

auto-organização, pois terá sua viabilização em detrimento ao direito de propriedade, do 

trabalho, entre outros.  

 As regras e princípios encartados em nosso texto constitucional de 1988, não obrigam 

os contribuintes a fazerem opção por uma hipótese fiscal mais onerosa, já que no texto 

constitucional encontramos princípios que norteiam o sistema jurídico tributário, assente na 

ordem econômica: livre iniciativa e livre concorrência. 

 Sendo assim, analisaremos de forma mais cuidadosa esses princípios, pois se apresenta 

de forma imperiosa essa necessidade para uma melhor explanação e entendimento de nosso 

estudo. 

 

 

3.2.2.1 Direito à livre concorrência 

 

 

Nessa nova etapa, o desenvolvimento da atividade empresarial exige novos 

mecanismos de aumento do resultado. O direito da empresa à sobrevivência é garantido em 

nosso ordenamento jurídico, tendo a livre concorrência sido elevada à categoria de princípio 

da ordem econômica, nos termos do inciso IV, do art. 170, da Constituição Federal de 1988. 

Lembrando que houve alteração no texto constitucional para comportar a criação de critérios 

específicos de tributação dedicados precisamente a impedir desequilíbrios na concorrência 

(CF/88, art. 146-A). 
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Por livre concorrência, entende-se a possibilidade jurídica, econômica e social das 

empresas concorrerem entre si, tendo como parâmetros o respeito ao direito posto, à 

dignidade humana, à natureza, à sociedade e ao mercado. Sendo descartada a possibilidade do 

Estado, por meio de artifícios, favorecer, proteger, e ainda causa distinções qualquer que seja 

aos agentes econômicos.      

É preciso compreender que nessa conjuntura econômica existe a necessidade de se 

respeitar a liberdade do agente econômico para que possa desenvolver por si sua atividade. 

Segundo Amartya Sen: 

 

O argumento mais imediato em favor da liberdade de transações de mercado baseia-
se na importância fundamental da própria liberdade. Temos boas razões para 
comprar e para vender, para trocar e para buscar um tipo de vida que possa prosperar 
com base nas transações. Negar essa liberdade seria, em si, uma grande falha da 
sociedade.156 
 

 A livre concorrência, assegurada por uma norma constitucional, pode ser considerada 

como um mandamento de aperfeiçoamento à economia, que impõem a responsabilidade do 

próprio Estado garantir ao cidadão, dentro das possibilidades jurídicas, o ambiente favorável 

ao amplo e livre exercício de atividade econômica, afastando toda e qualquer interferência 

imprópria que possa embaraçar a livre competição dos agentes econômicos. 

Com maestria, Fábio Ulhoa Coelho157 diz que “sem um regime econômico de livre 

iniciativa, de livre competição, não há direito comercial.” 

 Por conta da constante mudança e com ambiente de enorme competitividade, o 

mercado econômico faz crescer o aumento da concorrência entre as empresas estabelecidas 

em nosso país e, ainda, a entrada de empresas estrangeiras prejudica a continuidade dos 

empreendimentos nacionais, já que o sistema tributário brasileiro impede a competitividade 

das empresas, uma vez que não reflete uma concorrência leal, pois os produtos estrangeiros 

que adentram nossas fronteiras são procedentes de países, na maioria das vezes, com 

favorecimento fiscal. 

 Com um cenário desfavorável, os administradores procuram soluções para conservar-

se no mercado, e com isso vêm buscando alcançar resultados positivos na redução dos custos, 

no entanto, não é tarefa fácil, pois há necessidade de tomadas de decisões que não infrinjam a 

lei nem incorrer em um ilícito penal (evasão fiscal). 
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Companhia das Letras, 2000. p. 136. 
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 O planejamento tributário pode ser encarado como um instrumento capaz de interferir 

substancialmente no desenvolvimento e estabilidade das empresas que buscam sobreviver 

sem, no entanto, aderir à clandestinidade, ou omitir informação, além de serem cometidos 

erros grosseiros na contabilidade, o que acaba por voltar a atenção da fiscalização para 

determinados negócios realizados pelo sujeito passivo, o que pode vir a resultar em multas 

exorbitantes, tornando inviável a continuidade da atividade. 

 Neste mercado globalizado, o planejamento tributário tem se apresentado como uma 

arma eficaz para a defesa do contribuinte contra a pesada carga tributária, possibilitando o 

crescimento estratégico das empresas sem, contudo, violar as regras impostas pelo Estado, e o 

mais importante, não ferir o princípio constitucional da livre concorrência. 

 O texto Constitucional utiliza-se de institutos específicos, como (a) subsídios, 

benefícios fiscais (art. 150§ 6º, art. 151, III, art. 155, § 2º, XII, “g”; (b) incentivos fiscais (art. 

151, I); (c) subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (art. 165, § 6º), 

bem como outras figuras específicas de desoneração tributária, dentre isenções, remissões, 

anistia, concessão de crédito presumido, redução de alíquota ou base de cálculo (art. 150, § 6º, 

art. 150, § 2º, XII, “g”, art. 165, § 6º) 158, possibilitando esses institutos, a exoneração 

tributária. 

 Chega-se a alegar que os beneficiários dessas desonerações podem passar a ter posição 

privilegiada na competição, mas não estando incorrendo em qualquer ilegalidade, pois estão 

acobertados pelo manto da lei.  

 Evitando gerar qualquer distorção na discussão jurídica, entendemos que a livre 

concorrência é uma possibilidade de desempenho no mercado, sem distinções, exclusões ou 

discriminações. É uma disposição de garantir uma atuação no mercado em condições de 

igualdade.  

 É salutar para o bem-estar da atividade econômica do contribuinte, que este não seja 

obrigado constitucionalmente a escolher os caminhos mais onerosos no âmbito fiscal, 

podendo vale-se de instrumentos que lhes possibilitem a diminuição de arrecadação tributária, 

logo, temos planejamento tributário que se apresenta como uma ferramenta eficaz na 

consecução de arranjos lícitos em negócios jurídicos, não causando desequilíbrio na 

competitividade e danos à justiça fiscal. 

Não há dúvida que existindo a disposição de meios lícitos de concretização de 

condutas negociais com o objetivo de realizar a atividade de modo justo e lícito a cumprir a 
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sua função social, o contribuinte não está obrigada a pagar mais tributos do que os previstos 

em lei. 

Aqui, damos ênfase, como um desses instrumentos lícitos de concretização de 

condutas negociais, ao planejamento tributário. 

Em vista à livre concorrência, a Constituição Federal elenca instrumentos que 

possibilitam benefícios e incentivos fiscais a contribuintes determinados que proporcionem 

um desnivelamento na concorrência.  

Diante desse contexto, o planejamento tributário assume o papel de corrigir esse 

desnivelamento por meio de proporcionar um equilíbrio que tem como escopo evitar uma 

falha de mercado gerada pelo contexto referido. 

 Portanto, existem variadas formas da empresa poder contribuir com a construção de 

um Estado mais justo, sem ter afetada a sua liberdade e o seu direito à propriedade, sendo uma 

delas um planejamento tributário de acordo com os ditames do sistema constitucional 

tributário e econômico que norteiam a atividade empresarial. 

   

 

3.2.2.2 Direito à livre iniciativa 

 

  

 Em vista da nossa proposta de pesquisa, o princípio constitucional da livre iniciativa 

tem relevante importância em nosso trabalho, justamente porque é nela que vamos encontrar o 

fundamento para concretizar a possibilidade de o contribuinte dispor de sua atividade 

economia de forma a propiciar a liberdade de auto-organização, de modo que sofra a menor 

tributação. 

Ressaltamos que a livre iniciativa vem a ser um instituto jurídico que tem a sua 

validade não em uma norma infraconstitucional, mas, sim, no próprio texto da Constituição, 

estando nele implantada de maneira expressa, sendo inclusive mais do que uma norma 

constitucional, pois se trata de um princípio, já que terá uma finalidade. Podemos, no entanto, 

observar que o termo livre iniciativa é muito amplo, devendo ter por desenvolvimento a 

liberdade.  

Segundo Eros Grau159, a livre iniciativa é: 

 

                                                           
159 GRAU, Eras Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1980. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 2007,  p. 

227. 
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Considerada desde a perspectiva substancial, tanto como resistência ao poder, 
quanto como reivindicação por melhores condições de vida (liberdade individual e 
liberdade social e econômica), descrevo a liberdade como sensibilidade e 
acessibilidade a alternativas de conduta e de resultado. Pois não se pode entender 
como livre aquele que nem ao menos sabe de sua possibilidade de reivindicar 
alternativas de conduta e de comportamento — aí a sensibilidade; e não se pode 
chamar livre, também, aquele ao qual tal acesso é sonegado — aí a acessibilidade. 

  

 Extrai-se, assim, a sinalização da livre iniciativa, nos marcos atuais, como um 

afastamento, da interferência do Estado na atividade econômica, dando maior liberdade ao 

particular no desenvolvimento de sua atividade. Nesse sentido, a livre iniciativa visa afastar o 

protecionismo do Estado, por vezes existente na atividade econômica de um país, 

caracterizado pelo monopólio160. 

A pretensão à liberdade de auto-organização da empresa por meio do planejamento de 

arrecadação de tributos, não pretende colidir com o dever de solidariedade social do 

contribuinte para as despesas públicas, mas restou a empresa o dever de lutar pela sua 

sobrevivência.  

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho afirma:  

 

A consagração da liberdade de iniciativa, como primeira das bases da ordem 
econômica e social, significa que é através da atividade socialmente útil a que se 
dedicam livremente os indivíduos, segundo suas inclinações, que se procurará a 
realização da Justiça social e, portanto, do bem-estar social.161 
 

 Observamos, porém, que a livre iniciativa não implica uma liberdade plena e sem 

finalidade, ao contrário, essa liberdade deve procurar quando possível realizar a justiça social 

e o bem-estar social, nos termos do próprio comando imposto pelo artigo 170 da Constituição 

Federal de 1988.  

  

 

3.2.2.3 Dos limites à livre iniciativa  

 

 

 Cumpre-nos asseverar que a livre iniciativa compreendida como a liberdade de 

conduta dos contribuintes em matéria tributária comporta determinados limites, que precisam 

                                                           
160 ALMEIDA. Marcus Elidius Michelli de. Abuso do direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin 

do Brasil, 2004, p. 96 
161 Comentários à Constituição Brasileira de 1988 – Vol. 4.  São Paulo: Saraiva, 1995, p.3. 
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ser observados sob o argumento não despropositado de demonstrar que as escolhas feitas pelo 

contribuinte não ultrapassem o terreno da licitude para da ilicitude. 

 Vamos encontrar a lição de Alberto Xavier162, no sentido de que a liberdade fiscal do 

cidadão apenas se submete à validade e licitude dos atos jurídicos pelos quais exercem a 

liberdade. Logo, se a liberdade for praticada pelo exercício de atos válidos e lícitos, não é 

possível ao Estado formular qualquer pretensão tributária ao amparo de uma eventual terceira 

ordem de limitações, expressa numa cláusula geral interpretativa. 

 Verifica-se à luz de concepções consoante ao novo modelo de Estado traduzido pelo 

texto constitucional, que as liberdades individuais podem ser entendidas com o não sendo 

irrestritas, apresentando-se como contraponto à solidariedade social. 

 Nesse passo, Marco Aurélio Greco justifica esse entendimento na alteração da 

concepção do fenômeno tributário, que deve ser visto não como uma simples agressão ao 

patrimônio individual, mas como instrumento ligado ao princípio da solidariedade social.163 

 Com intenção de desqualificar as possibilidades de o contribuinte buscar uma redução 

da carga tributária, autores ressaltam que os fundamentos da República Federativa do Brasil 

devem pautar a construção de “uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, I, CF/88). 

Desse modo, firmam argumentos de que o planejamento tributário não pode ser considerado 

apenas com base nos valores inerentes à propriedade e liberdade, mas também precisa 

considerar os valores de igualdade, solidariedade e justiça. 

 Esse entendimento evidencia que a interferência da esfera estatal teria total respaldo na 

desqualificação de negócios jurídicos realizados pelo cidadão com razões tributárias, com o 

propósito de uma maior arrecadação tributária.  

 Existe uma necessidade de compreensão que não pode ser legítima a interferência que 

se orquestre na intenção premeditada de desconstituir os negócios jurídicos realizados pelos 

contribuintes, na medida em que forem respeitados os princípios constitucionais que regem e 

regulam as opções tributárias. 

 É relevante lembrar o entendimento de Alberto Xavier: 

 

Da leitura deste preceito, e de seu enquadramento sistemático, resulta evidente que a 
Constituição não deixou ao legislador ordinário, ampla liberdade na escolha dos 
critérios para a adoção de leis restritivas da liberdade econômica. Bem pelo 
contrário, tipificou, de modo exaustivo, os fundamentos exclusivos de eventuais 
restrições e que constam dos diversos incisos do artigo 170. Daqui deriva que, se ao 
legislador ordinário é lícito introduzir restrições à liberdade econômica, com base 
em qualquer dos fundamentos do art. 170, já lhe é estritamente vedado introduzir 

                                                           
162 XAVIER, Alberto. Direito tributário e empresarial: pareceres.  Rio de Janeiro: Forense, 1982, p. 18. 
163 Planejamento fiscal e interpretação da lei tributária. São Paulo: Dialética, 1998, p. 134 a 136. 
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tais restrições que não tenham sólida âncora num dos fundamentos típicos no art. 
170. 

  

 Entretanto, não podemos olvidar que existindo motivo substancial a intervenção 

estatal nos negócios jurídicos celebrados entre particulares, justificados em atos que revelem 

ilicitude, faz necessário que se realizem de acordo e nos limites de lei proveniente da Casa 

Legislativa e tendo como suporte o procedimento estabelecido na Constituição.  

 Podemos concluir que a limitação da liberdade de planejar dos contribuintes, ou seja, 

utilizar o planejamento tributário como instrumento de auto-organização, precisa ser objeto de 

lei, não podendo ficar à livre e exclusiva disposição da Administração Fiscal e Órgão judicial 

para criar critérios discricionários para a aplicação do direito.  

 Assevera-se que, somente o legislador está habilitado a regular as limitações à 

liberdade individual, e que é de observar que não há disposição em lei a possibilitar limitação 

da liberdade de organização de atividades econômicas no que diz respeito a garantir um 

menor dispêndio com tributos.  

 Em considerando a possível aceitação de que a liberdade de planejamento tributário 

possa ser limitada por um simples exercício de interpretação, quer seja da Administração 

Fiscal ou do aplicador do direito, seria deixar aberta as portas a total insegurança na 

consecução de negócios jurídicos. Além do que, torna-se elementar a disposição de lei 

proveniente do legislativo a balizar a liberdade do planejamento tributário, observados os 

critérios restritivos da liberdade econômica estabelecida na Constituição. 

 Passaremos a examinar algumas das teorias interpretativas que há alguns anos vêm 

ocupando o cenário jurídico doutrinário em construções, que visam estabelecer limites a 

prática do planejamento tributário, e analisaremos, ainda, em que proporções são compatíveis 

com a disposição jurídica brasileira.  

Não pretendemos esgotar a temática, porém apontarmos um horizonte de perspectiva 

para o presente trabalho. 
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3.3 LIMITES LEGAIS AO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

3.3.1 Parágrafo Único do artigo 116 e o Planejamento Tributário 

 

 

 No ordenamento jurídico, a introdução do Parágrafo Único ao art. 116, do Código 

Tributário Nacional, fez nascer uma nova corrente de interpretação dos efeitos tributários 

advindos das reestruturações resultantes em economia fiscal. Em vista dessa nova concepção, 

o tema envolve até mesmo questões filosóficas, muitas vezes distantes da discussão 

puramente positivista. Daí a necessidade de um aprofundamento científico do instituto 

planejamento tributário, como forma legal de redução da carga fiscal. 

 A Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, impôs, segundo Marco Aurélio 

Greco, profundas alterações no Código Tributário Nacional, dentre elas, provocou o debate a 

respeito da regra do Parágrafo Único do art. 116 que consagrou uma norma geral para 

combater práticas elisivas164. 

 O texto “Exposição de motivos”165, do Projeto de Lei que resultou na referida 

legislação, era imperativo e decisivo ao descrever que a inclusão do Parágrafo Único do art. 

116 era necessária para estabelecer, no âmbito da legislação brasileira, norma que permita à 

autoridade tributária desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

elisão, constituindo-se, dessa forma, um instrumento eficaz para o combate aos procedimentos 

de planejamento tributário praticados com abuso de forma ou de direito.   

 Por outro lado, Alberto Pinheiro Xavier, instado a se manifestar junto ao órgão 

legislativo, a despeito do referido projeto de lei, posicionou-se no sentido de que a inclusão de 

norma antielisiva evidenciaria a negação do princípio da legalidade da tributação, 

acrescentando que o Direito Tributário ficaria idêntico ao Direito Penal, pois a doutrina se 

refere ao nullum tributum sine lege, da mesma forma que nullum crime sine lege.  Segundo 

ele, todos os dispositivos do projeto de lei não passam de um expediente de aplicação 

analógica, coerente com a destruição da segurança jurídica. Trata-se de um dispositivo 

                                                           
164 Constitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do CTN. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). O 

Planejamento Tributário e a Lei complementar 104. São Paulo: Dialética. p. 183. 
165 Mensagem nº 1.459 de 07-10-1999 encaminhado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional, onde 

recebeu o nº 77/99.  
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espúrio, incompatível com o princípio da legalidade e incompatível com o Código Tributário 

Nacional que proíbe a analogia.166 

 Conduzido pela finalidade explícita de inserir no Código Tributário Nacional uma 

norma geral antielisiva, pelas palavras do Deputado Antônio Cambraia167, relator do projeto 

de lei, assegurou-se a intenção de evitar ou minorar os efeitos do chamado planejamento 

tributário das empresas, das suas tentativas de elisão que produzem o esvaziamento da sua 

capacidade contributiva.  Após sua discussão, o projeto foi aprovado, tendo sido o artigo 116 

do Código Tributário Nacional assim positivado: 

 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador 
e existentes os seus efeitos: 
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as 
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe 
são próprios; 
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente 
constituída, nos termos de direito aplicável. 
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do 
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados 
os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.168 
 

 Verifica-se em uma diminuta síntese que a Lei Complementar nº 104/2001 

acrescentou ao art.116 do Parágrafo Único, do Código Tributário Nacional, consentimento a 

autoridade administrativa, mediante a observação de procedimentos a serem estabelecidos em 

lei ordinária, a possibilitar a desconsideração de atos e negócios jurídicos que foram adotados 

pelos contribuintes e que por advento da fiscalização considere a existência de intenção de 

dissimular a ocorrência do fato gerador. 

 A intenção do legislador inicialmente foi a de introduzir uma norma antielisiva como 

uma possibilidade de inviabilizarações de planejamento tributário, que, conforme já 

ressaltamos, objetiva uma economia lícita de Tributos.   

 A introdução do dispositivo não se arredaria da discussão em torno de ser possível o 
acolhimento no sistema jurídico brasileiro da interpretação econômica, o que já dispusemos 
em capítulo anterior, no entanto, passa-se a considerar uma nova perspectiva de discussão 
daquele dispositivo tributário quando no ano seguinte foi introduzido ao ordenamento jurídico 
nacional, sob a égide da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, novo Código Civil, que para 

                                                           
166 Transcrito de documentos fornecidos pelo Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados relativo à 

audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça em 02.02.2000, p. 16 (apud FURLAN, Anderson. 
Planejamento fiscal no direito brasileiro: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 206). 

167 Transcrito de documentos fornecidos pelo Departamento de Taquigrafia da Câmara dos Deputados relativo à 
Sessão Extraordinária ocorrida em 06.12.2000, p. 792 (apud FURLAN, Anderson. Planejamento fiscal no 
direito brasileiro: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 206). 

168 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em: 18 mai. 2013. 
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alguns fez surgir o conceito de “abuso de forma” e a firmação do conceito de “abuso de 
direito”. 

Desse contexto nasceu uma nova corrente de interpretação dos efeitos tributários das 

reestruturações resultantes em economia fiscal. 

Ao nosso sentir, chegamos a um momento de nosso trabalho em que é fundamental ponderar 

se a Lei Complementar nº 104/2001 deve ser analisada como limitadora do planejamento 

tributário. 

Ao considerarmos ter sido acolhido pelo ordenamento jurídico o combate ao abuso de 

forma e de direito, não queremos dizer que em consequência o ordenamento jurídico pátrio 

passou a aceitar a interpretação econômica, que deixa o Fisco à vontade para impor a 

interpretação que melhor lhe convém como escopo de uma maior arrecadação.  

Em outro caminho, podemos acolher a compreensão que a legislação 

infraconstitucional estaria a adequar-se ao Estado Democrático de Direito, que em um novo 

paradigma afere ao princípio da legalidade, a possibilidade de ser instrumento adequado a 

orientar as escolhas do legislador a um convívio pacífico com o princípio da capacidade 

contributiva; portanto, podendo ser criada uma harmonia entre os princípios da livre iniciativa 

e a capacidade contributiva, adequada à competitividade do mercado atual.  

 A respeito do tema, existe na doutrina insurgência a cerca do afastamento da 

interpretação econômica169, pois o parágrafo único do art. 116 do CTN não pode ser 

interpretado e considerado como sendo uma norma proibitiva do direito constitucional do 

contribuinte de procurar economia de tributos. 

 Com o passar do tempo foram construídas teorias doutrinárias em relação ao 

dispositivo referido, e mesmo com vários trabalhos já publicados em relação ao tema, ainda 

não há posição unânime acerca da natureza da norma em estudo, no que diz respeito a sua 

constitucionalidade e o seu alcance. 

 Atente-se que o parágrafo único do artigo 116 do CTN não prescreve o procedimento 

a ser seguindo pela autoridade administrativa, tampouco a conjetura que motiva a sua 

incidência, e quais as consequências delas advindas.  

 É indiscutível que o parágrafo único do artigo 116 do CTN nada tem a ver como o 

artigo 149, VII do CTN, em termos procedimentais, já que podemos inferir do texto que esse 

dispositivo comporta um procedimento a orientar a autoridade fiscal a agir de ofício quando 

provado ter o sujeito passivo ou terceiro agido com dolo, fraude ou simulação. No entanto, 

                                                           
169 OLIVEIRA, Ricardo Mariz. A elisão fiscal ante a lei complementar nº 104. O planejamento tributário e a 

lei complementar 104. Coord. Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001, p. 257. 
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não podemos deixar de ponderar acerca da já existência no ordenamento pátrio de um 

procedimento dispensado à evasão fiscal, amparado pelo disposto artigo 149, VII do CTN. 

Seguindo nessa ponderação, perquirimos na possibilidade de a Lei Complementar nº 

104, ao incluir o Parágrafo Único ao artigo 116 do CTN, almejar realmente regular o combate 

ao abuso de forma e direito, possibilitando a interpretação mais favorável a uma maior 

arrecadação, mas estando limitado à edição de lei ordinária, contexto que se posiciona de 

forma ao dispositivo do artigo 149, VII do Código Tributário Nacional. 

 

 

3.3.2 O alcance da norma do Parágrafo Único do artigo 116, do Código Tributário 

Nacional, e o critério de interpretação a ser adotado 

 

 

 O dispositivo referido perpetrou o surgimento de três vertentes doutrinárias com 

relação a sua interpretação.  

Uma primeira consideração doutrinária posicionou-se no sentido de afirmar que havia 

sido introduzida uma norma geral antielisão, o que seria inconstitucional com ordenamento 

jurídico. Esse posicionamento foi capitaneado por Ives Gandra da Silva Martins, que defende 

a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 104/2001, pois considera a norma antielisiva 

um abuso ao princípio da legalidade estrita; segundo ele, instaurando-se uma completa 

insegurança nos negócios executados pelos contribuintes.  

Ademais, alerta e assegura que se essa norma for considerada constitucional, esta 

estaria possibilitando a interpretação econômica no direito brasileiro, deferindo ao Fisco o 

dever de tributar duas situações jurídicas distintas, reveladoras de mesmo conteúdo 

econômico e de igual capacidade contributiva.  

Assegura o renomado tributarista que o art. 116 fere o artigo 150, inciso I, da 

Constituição Federal de1988, que é cláusula pétrea170. E, ainda, o congresso Nacional, que 

tem o poder de produzir a lei tributária, transformou o agente fiscal em verdadeiro legislador, 

para cada caso aplicando não a lei parlamentar, mas aquela que escolher171. 

Para o autor, o dispositivo chega a afetar a separação de poderes, ao possibilitar a autoridade 

fiscal a deixar de aplicar a lei ao fato a que se destina, permitindo a escolha de outro 

                                                           
170 MARTINS, Ives Gandra da Silva. O planejamento tributário e a lei complementar 104. Coord. Valdir de 

Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001. p. 123. 
171 Idem, p. 125. 
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dispositivo legal, aquele que resulte mais oneroso, presumindo que o contribuinte pretendeu 

utilizar-se da lei para pagar menos tributo172. 

Ives Gandra da Silva Martins adverte ainda: 

 
Pela nova norma, nenhum contribuinte terá qualquer garantia, em qualquer operação 
que fizer, pois, mesmo que siga rigorosamente a lei, sempre poderá o agente fiscal, à 
luz do despótico dispositivo, entender que aquela lei não vale e que o contribuinte 
pretendeu valer-se de uma “brecha legal” para pagar menos tributo, razão pela qual, 
mais do que a lei, a sua opinião prevalecerá. Se não vier a ser suspensa a eficácia 
dessa norma pelo STF, em eventual exercício de controle concentrado, o direito 
tributário brasileiro não mais se regerá pelo princípio da legalidade, mas pelo 
princípio do palpite fiscal.  

  

Percebemos que essa corrente glosa o seu argumento na perspectiva de que o 

dispositivo introduzido no Código Tributário Nacional seja dele excluído por ferir cláusula 

pétrea, o princípio da legalidade e da separação dos poderes, sendo assim absolutamente 

inconstitucional.     

 Com base nessas ponderações é salutar registrar que a Confederação Nacional do 

Comércio (CNC) propôs no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, em trâmite sob o nº 2446, aduzindo a inconstitucionalidade da Lei 

Complementar nº 104/2001. Entre outros argumentos, poderá a existência de uma 

desobediência aos princípios da legalidade, tipicidade, certeza das relações, e separação dos 

poderes. 

 Infere-se que o ponto de vista ora defendido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

tem na doutrina de Edvaldo Brito basicamente o mesmo entendimento, de repelir aquele 

dispositivo pela inconstitucionalidade. Na lição desse autor, é asseverado que o ordenamento 

não permite uma norma geral antielisiva tributária, pois a Constituição de 1988 inclui o 

princípio da estrita legalidade como corolário do princípio da tipicidade cerrada.173 

 Outra corrente estabelece que ao Parágrafo Único do artigo 116 do CTN não chegou a 

causar nenhum efeito, nem mesmo qualquer alteração. Quem se filia a essa corrente de 

pensamento difunde que em sua concepção o dispositivo mencionado não inovou na Ordem 

Tributária, já que a hipótese de simulação tem previsão expressa no artigo 149, inciso VII, do 

CTN. 

 Afere-se que dessa perspectiva não teria o Parágrafo Único do art. 116, do CTN, efeito 

jurídico, já que não chegou a conseguir a finalidade de proibir a elisão. Os defensores dessa 

                                                           
172  Idem, p. 125. 
173 BRITO, Edvaldo. Interpretação Econômica da norma tributária e o planejamento tributário. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira (Coord.). O planejamento tributário e a lei complementar 104. São Paulo: Dialética, 
2001. p. 73. 
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corrente justificam sobre o argumento de que na elisão fiscal, quando de sua ocorrência, o 

objetivo principal para que seja caracterizada como lícita é que não venha acontecer à 

hipótese de materialização do fato gerador, não havendo a possibilidade da pessoa-

contribuinte dissimular aquilo que não chegou a existir.  

 Abaliza a mesma corrente que a norma antielisão contém como finalidade proibir a 

dissimulação, que nada mais seria uma simulação relativa174. Seus seguidores acreditam que 

não seria caso de elisão, e sim de fraude. Concluem nesse sentido, porque dissimular a 

ocorrência do fato gerador é na verdade ocultar a sua ocorrência175, asseverando que o fato 

imponível já teria sobrevindo, mas o contribuinte estaria por outra conduta camuflando, 

disfarçando ou encobrindo a sua ocorrência do Fisco. Assim, teria ultrapassado a linha 

divisória que separa a elisão da fraude, a ocorrência do fato gerador.  

Com base nessa concepção, resgata-se da doutrina de Cesar A. Guimarães Pereira176 

que a norma nada agregou à competência administrativa já extraída do art. 149, VII, do CTN, 

uma vez que instituem condicionantes que reduzem, em lugar de ampliar a competência da 

Administração tributária. 

Ainda das lições do citado autor, a introdução da LC nº 104/2001 não tem nenhuma 

relação com o que ele denomina de elisão tributária eficaz, mas sim teria como destinatária a 

elisão tributária ineficaz, desfazendo atos ou negócios simulados. Para esse autor, impõe-se, 

ainda, que essa desconsideração de atos ou negócios jurídicos só será possível observado os 

procedimentos advindos de uma lei ordinária. 

O ponto de vista ora defendido na lição do autor citado, mostra-se imperativo no 

sentido de que a desconsideração da conduta praticada pelo contribuinte, apenas poderá ser 

reconhecida como dissimulada, quando apurada em processo anterior ao lançamento, com a 

observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório. 

                                                           
174 Mesmo não se filiando a essa corrente, essa divisão é trazida por Alberto Pinheiro Xavier, que em seu 

entender a respeito da classificação das espécies de simulação, distingue a simulação absoluta da simulação 
relativa: na simulação absoluta aparenta-se celebrar um negócio jurídico quando, na realidade, não se 
pretende realizar negócio algum; na simulação relativa, as partes celebram efetivamente, um contrato, mas, 
para enganar terceiros, o ocultam com um contrato aparente distinto do primeiro pela sua natureza ou pelas 
suas cláusulas e condições. E daí que, enquanto na simulação absoluta existe apenas um negócio jurídico 
correspondente à vontade declarada – o contrato simulado –, na simulação relativa existem dois negócios 
jurídicos: o negócio simulado, correspondente à vontade declarada enganadora e o contrato, por baixo dele 
oculto ou encoberto – o negócio dissimulado, correspondente à vontade real dos seus autores. XAVIER, 
Alberto Pinheiro. Tipicidade da tributação, simulação e norma antielisiva. São Paulo: Dialética, 2001. p. 
53-54. 

175 ESTRELLA, André Luiz Carvalho. A Norma Antielisiva Geral. Planejamento tributário. Coord. Ives 
Gandra da Silva Martins. São Paulo: MP Ed, 2007, p. 240. 

176 Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, p.237 
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Outra corrente, a terceira linha de pensamento, defendida por André Luiz de Carvalho 

Estrella, adota posições menos radicais e mais ponderadas, certificando que o critério de 

interpretação da norma deve ser orientado pela busca do pluralismo de valores com equilíbrio 

entre a liberdade, justiça e segurança jurídica177.  

O mesmo autor assegura, ainda, que tendo em vista este posicionamento, dois regimes 

de antielisão podem ser compreendidos no modelo ventilado na LC nº 104/2001178, pois 

vejamos: 

 
O primeiro consiste na previsão de norma antielisiva geral disposta no CTN 
associada à legislação ordinária meramente procedimental dos membros da 
Federação. O segundo dispõe a norma antielisiva de forma genérica no CTN e deixa 
ao legislador de cada ente federativo para elaborar a norma antielisiva específica 
que contenha a lista dos negócios inoponíveis ao Fisco. Nesse passo, algumas 
condições são necessárias à aplicação da norma antielisiva geral. No primeiro 
regime, considera-se constitucional a norma antielisiva geral desde que, 
cumulativamente: a) o intérprete faça uso da técnica de ponderação de interesses na 
solução do conflito, tal como anteriormente colocado; b) a justificativa para a 
intervenção do fisco seja bem clara e definida, usando de critérios objetivos, à luz da 
transparência que deve existir nas relações fisco e contribuinte; c) obedeça à lei 
ordinária de cada ente federativo exigida em seu texto (lei meramente 

procedimental); d) exista uma ampla defesa, contraditório e controle do ato de 
desconsideração, sob pena de se atribuir um poder sem sua contrapartida (checks 

and balance). No segundo regime, desde que a lei ordinária exigida de cada ente 
federativo contenha a lista de situações antielisivas (lei contendo norma antielisiva 

específica), acrescentando-se, ainda, as condições de letras a), b) e d) acima citadas.  
 

 E ainda de acordo com a tese do citado autor, a aplicação da norma antielisiva não é de 

todo possível diante dos vácuos legislativos existentes. E que o objetivo da norma é atuar no 

comportamento do contribuinte, buscando combater os atos preparatórios que visam ao 

planejamento tributário abusivo, que chega a ser praticado sob o manto de uma legitimidade 

plenamente discutível.179  

 No cenário doutrinário pátrio, não podemos deixar de trazer a este trabalho os 

ensinamentos de Marcos Aurélio Greco, um dos pioneiros do estudo do planejamento 

tributário no Brasil.  

Ajudando no entendimento da norma trazida pela Lei Complementar nº 104/2001, 

Greco posiciona-se na defesa da constitucionalidade material do Parágrafo Único do artigo 

116 do Código Tributário Nacional. Marco Aurélio Greco aponta que, ao contrário do que 

asseveram os formalistas, a acenada norma prestigia a legalidade e a tipicidade, pois a mesma 

“não autoriza a exigência de tributo em relação à hipótese que não configure fato gerador; não 

                                                           
177 Ob. cit., p. 241-242. 
178 Ibidem, p. 241. 
179 Ibidem, p. 242. 
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permite a exigência quando da inexistência da lei ou fora dos tipos previstos no dispositivo; 

não cria fato gerador novo!”. 180 

Continua o autor na defesa de assegurar que a norma passou a integrar o ordenamento 

jurídico de forma correta e sistemática, em artigo que regula a ocorrência do fato gerador. Por 

isso, conclui-se que, se não ocorreu o fato gerador, não haverá a materialização da hipótese de 

incidência do Parágrafo Único do artigo 116 do Código Tributário Nacional e, dessa forma, 

não haverá ato ou negócio a ser desconsiderado pelo Fisco181.  

Proclama, ainda, o autor: 

 

Legalidade e tipicidade (como ‘substantivos’) permanecem íntegras e, na medida em 
que o parágrafo único se reporta a fato gerador ocorrido, será indispensável que a 
situação de fato ou de direito atenda, materialmente, aos requisitos do caput do 
próprio artigo 116, do qual a norma que autoriza a desconsideração é parágrafo.182 

 

Assim, posicionado contrário às posições já trazidas nesse estudo, Marco Aurélio 

Greco é decisivo ao garantir que a norma do Parágrafo Único do artigo 116 do Código 

Tributário Nacional não altera o conteúdo e alcance do princípio da legalidade e da tipicidade; 

não autoriza a fixação do fato gerador por analogia; não se refere às hipóteses de simulação 

(absoluta ou relativa), menos ainda introduz a interpretação econômica no sistema tributário.  

Para Greco, o termo dissimulação, em sentido amplo, deveria abranger figuras como a 

fraude à lei, o abuso de direito e o negócio jurídico indireto. Nessa conjuntura, para tanto, 

seriam compreendidos pela norma do Parágrafo Único do artigo 116 do Código Tributário 

Nacional, os negócios jurídicos que não estão viciados com simulação, fraude à lei ou abuso 

de direito. Nesse caso, “trata-se de situação em que a exigência tributária resultaria da eficácia 

positiva do princípio da capacidade contributiva em cotejo com a liberdade individual. Daí a 

necessidade de um procedimento especial para compora hipótese”183. 

Advirta-se que o Parágrafo Único do artigo 116 não será aplicado aos negócios 

jurídicos com possíveis atos de simulação, abuso de direito e fraude à lei, pois em sendo 

verificado um desses vícios, no ordenamento já está previsto dispositivo eficaz a ser utilizado 

pelo Fisco, que utiliza o procedimento do art. 149 do CTN184.  

Entretanto, a inclusão do Parágrafo Único ao artigo 116 do CTN, tornou a figura da 

elisão uma categoria tributária não dependente desses vícios; mesmo que os negócios 

                                                           
180 GRECO, Marco Aurélio. 2008, p. 458. 
181 Ibidem, p. 459. 
182 Idem. 
183 Ibidem, p. 468. 
184 Idem. 
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jurídicos não padeçam de vício, o dispositivo abre espaço para aferir a sua conformidade ao 

princípio da capacidade contributiva, então a necessidade de procedimentos especiais para 

tanto.185 

 Na prática, Marcos Aurélio Greco não afasta a introdução do Paragrafo Único do art. 

116, pois justifica a utilidade do procedimento como forma de inferir as condutas dos 

contribuintes, na concretização de negócios jurídicos. A análise feita mostra que o alcance do 

dispositivo não é de alterar o perfil que legalidade e tipicidade têm (seja ele qual for), nem de 

autorizar a aplicação da analogia na definição do fato gerador, e menos ainda, introduzir a 

interpretação econômica no sistema tributário (se dele já não fizer parte).186 

Convém que se exponha a lição de Ricardo Lobo Torres:187 

 

A nova regra do art. 116, parágrafo único, do CTN, na redação da LC 104/01, é 
autêntica norma antielisiva, que recepcionou o modelo francês. Nada tem que ver 
com a norma anti-simulação, que já existia no direito brasileiro (art. 149, VII, do 
CTN) e que tem outra estrutura e fenomenologia. A recente regra antielisiva tem as 
seguintes características: permitir à autoridade requalificar os atos ou negócios 
praticados, que subsistem para efeitos jurídicos não tributários; atinge a 
dissimulação do fato gerador abstrato, para proceder à adequação entre a intentio 

facti e a intentio juris, o que é característica da elisão, na qual o fingimento se refere 
à hipótese de incidência, e não ao fato concreto, como acontece na simulação 
relativa ou dissimulação no sentido do direito civil. A nova norma antielisão opera 
por contra-analogia ou por redução teleológica e introduz uma exceção ao art. 108, § 
1º, do CTN, que proíbe a analogia para a criação da obrigação tributária. 

   

 As correntes interpretativas do Parágrafo Único do art. 116 do CTN buscam 

desqualificá-lo, utilizando entre outros argumentos, o de que a introdução do dispositivo no 

ordenamento jurídico atenta veementemente contra os princípios constitucionais.  

Quando o contribuinte no exercício de sua atividade pratica determinado negócio ou 

ato jurídico, da forma como vem sendo desenvolvido o entendimento, corre o risco de vir a 

ser surpreendido pela desconsideração deste ato ou negócio, com justificação da autoridade 

fiscal de que teria existido, a desígnio de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, 

outra conduta com o propósito de desvirtuar a natureza dos elementos característicos da 

obrigação tributária já ocorrida. 

 O Parágrafo Único do artigo 116, do CTN, precisa ser considerado como uma norma 

geral e abstrata, pois traz a previsão de quem é a competência para desconsiderar atos e 

                                                           
185 Idem, p. 468 
186 GRECO. Marcos Aurélio. Constitucionalidade do Paragrafo Único do Artigo 116 de CTN. In: O 

planejamento tributário e a lei complementar 104. (Coord.) Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: 
Dialética, 2001, p.193  

187 TORRES, Ricardo Lobo. Normas de interpretação e integração do direito tributário. 4 ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p. 265. 
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negócios jurídicos, e deverá ser “observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 

ordinária”. No entanto, essa norma não existe no ordenamento jurídico pátrio; logo, o que não 

for proibido é permitido. 

O indivíduo pode agir livremente, desde que sua conduta não seja proibida por lei, isso 

ocorre em razão dos princípios ontológicos do direito privado, em decorrência da legalidade, 

significando dizer que tudo que não for proibido é permitido.
188 

 Colacionamos a seguir a lição de Cristiano Carvalho no sentido de que as condutas 

podem ser modalizadas em proibidas, obrigatórias ou permitidas: 

 

A não previsão, pelo sistema, de determinados acontecimentos da vida social, não 
pode acarretar consequências jurídicas (entendidas como consequências de normas 
individuais e concretas). A permissão fraca ou negativa só preencherá 
semanticamente uma estrutura implicacional quando o direito tiver desse manifestar 
no sentido de afirmá-la expressamente. Um exemplo disso são alguns tipos de 
planejamento tributário, em que se buscam brechas na lei a fim de economizar em 
tributos. Como não há previsão legal que proíba determinadas operações, que têm 
por fim apenas minorar a carga tributária de uma empresa, tal conduta é permitida, 
no sentido fraco. Mas, supondo-se que um fiscal autue tal contribuinte, valorando 
negativamente aquela conduta não prevista no ordenamento e atribuindo-lhe uma 
sanção, estará modalizando como proibida. Se o Judiciário for acionado pelo 
contribuinte, poderá, então, qualificar a conduta como permitida, alegando o 
princípio da legalidade – porém a estará modalizando no modal permitido expresso, 
no sentido forte. ”189 

 

 Mesmo considerando que doutrina e jurisprudência convergem na possibilidade de ser 

relativizado o princípio da legalidade em detrimento do já exposto, posicionamo-nos no 

sentido de que existe a necessidade de uma regulamentação por meio de lei ordinária do 

Paragrafo Único do art. 116 do CTN, para que apenas assim o contribuinte possa avaliar e 

adequar as suas condutas sem que no futuro sejam suas atitudes consideradas questionadas, 

possibilitando uma autuação, que pode causar irreparável prejuízo a sua atividade econômica, 

pois ficará o contribuinte a depender do Poder Administrativo decidir se a conduta adotada 

por ele foi ou não correta.  

Estamos a dizer que para a eficácia daquele dispositivo, que significa a aplicação ou 

execução produzindo efeito jurídico, necessariamente implica na tipificação, ou seja, em uma 

exposição de elementos suficientes a caracterizar o surgimento da relação tributária, 

delimitando um campo de atuação do particular, pois a não previsão, pelo sistema, de 

determinados acontecimentos da vida social, não pode acarretar consequências jurídicas 

                                                           
188 CARVALHO, Cristiano. Ob. cit., p. 365. 
189 CARVALHO, Cristiano. Ob. cit., p. 367. 
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(entendidas como consequência de normas individuais e concretas)190 para que venha 

construir as defesa de sua liberdade e assegurar uma pretensão em torno da segurança jurídica. 

 Consideramos que pela previsão já encartada, faz-se necessária a adoção de uma lei 

ordinária para disciplinar os procedimentos a delimitar a aplicação do disposto no Parágrafo 

Único do art. 116 do Código Tributário Nacional, no sentido de possibilitar uma garantia 

mínima possível ao cidadão-contribuinte, pois se assim não for considerado, restará ao Fisco, 

pelo seu livre poder, limitar-se a verificar se ocorreu o fato gerador previsto para a situação, 

ou ocorreu uma dissimulação, fato disfarçado de outro, legitimando a incidência da lei 

tributária, desconsiderando os atos ou negócios que o transvestia. 

 Dito isso, o dispositivo em análise determina, de forma geral e abstrata, a aplicação da 

legislação tributária ao fato gerador ocorrido, sendo silente quanto aos critérios e parâmetros a 

ser aplicado na identificação do próprio fato gerador.  

 O dispositivo do Código Tributário Nacional, art. 116, dispõe do momento da 

ocorrência do Fato Gerador estabelecendo duas situações: a) situação de fato; b) situação 

jurídica. Paulo de Barros Carvalho tem asseverado duras críticas a essa configuração. Para 

ele, esse dispositivo deixou prosperar erro jurídico grosseiro ao fazer essa diferença, pois o 

que se depreende das palavras da lei é o que traduz a diferença entre as duas situações 

jurídicas, sendo que uma não é categorizada como instituto jurídico e outra com possibilidade 

de atribuir-lhe regime jurídico específico191.  

Já para Hugo de Brito, essa distinção feita pelo dispositivo legal tem inteiro 

cabimento: 

 

Por situação de fato, entende-se a situação (fato ou conjunto de fatos) que não tenha 
sido objeto de disciplina jurídica específica e por isso não constitua uma categoria 
ou instituto jurídico. Algo que ainda não está juridicamente tratado, e que, por isso 
mesmo, não pode ser deferido por remissão a outro setor do direito. A circulação de 
mercadoria, a aquisição de renda, a realização de uma operação financeira, são 
exemplos de fatos geradores de impostos integrados por situações de fato. 
Por situação jurídica, entende-se aquela definida em lei, que tem significado 
específico atribuído pela lei. A hipoteca, a enfiteuse, o mútuo, a locação de bens, são 
situações jurídicas. Situações juridicamente definidas. Situações que receberam da 
lei um significado específico.192 
 

 Dessa forma, podemos considerar como fato gerador a situação de fato, pois o enfoque 

consiste no acontecimento de atos de execução de obrigações contraídas, sem considerar-se a 

                                                           
190 CARVALHO, Cristiano. Ob. cit., p. 367. 
191 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 182-183. 
192 MACHADO, Hugo de Brito. O Planejamento Tributário e a Lei Complementar 104. In: O Planejamento 

Tributário e a Lei Complementar 104. (Coord.) Valdir de Oliveira Rocha. São Paulo: Dialética, 2001. 
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consumação do ato ou negócio jurídico, que não é prescindível para concretizar a incidência 

da norma. Necessário apenas o ato de execução escolhido pelo legislador como capaz de 

concretizar os resultados tributários. 

 

 

3.3.3 Tentativa de regulamentação do Parágrafo Único do artigo 116, do Código 

Tributário Nacional 

 

 

A primeira tentativa de regulamentação do Parágrafo Único do artigo 116 do Código 

Tributário Nacional corroborou com opiniões favoráveis à necessidade de lei ordinária a 

discriminar os atos e negócios jurídicos a serem desconsiderados. 

Posicionamo-nos favoráveis a essa ideia de pensamento, por acreditamos que exista 

essa necessidade para que sejam definidos critérios e parâmetro a desconsiderar atos e 

negócios jurídicos realizados pelo contribuinte, e que possivelmente se constituam de forma a 

dissimular conduta não aceita pela autoridade fiscal. 

 No ano de 2002, o governo federal editou a Medida Provisória nº 66193, a qual tratava 

de diversas matérias, entre as quais buscava regulamentar o Parágrafo Único do artigo 116 do 

                                                           
193“Art. 13. Os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador 

de tributo ou a natureza dos elementos constitutivos de obrigação tributária serão desconsiderados, para fins 
tributários, pela autoridade administrativa competente, observados os procedimentos estabelecidos nos arts. 
14 a 19 subseqüentes. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não inclui atos e negócios jurídicos em que se verificar a ocorrência 
de dolo, fraude ou simulação.  
Art. 14. São passíveis de desconsideração os atos ou negócios jurídicos que visem a reduzir o valor de 
tributo, a evitar ou a postergar o seu pagamento ou a ocultar os verdadeiros aspectos do fato gerador ou a real 
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. 
§ 1º Para a desconsideração de ato ou negócio jurídico 
dever-se-á levar em conta, entre outras, a ocorrência de: 
I - falta de propósito negocial; ou 
II - abuso de forma. 
§ 2º Considera-se indicativo de falta de propósito negocial a opção pela forma mais complexa ou mais 
onerosa, para os envolvidos, entre duas ou mais formas para a prática de determinado ato. 
Art. 15.  A desconsideração será efetuada após a instauração de procedimento de fiscalização, mediante ato 
da autoridade administrativa que tenha determinado a instauração desse procedimento. 
Art. 16.  O ato de desconsideração será precedido de representação do servidor competente para efetuar o 
lançamento do tributo à autoridade de que trata o art. 15. 
§ 1o  Antes de formalizar a representação, o servidor expedirá notificação fiscal ao sujeito passivo, na qual 
relatará os fatos que justificam a desconsideração. 
§ 2o  O sujeito passivo poderá apresentar, no prazo de trinta dias, os esclarecimentos e provas que julgar 
necessários. 
§ 3o A representação de que trata este artigo: 
I - deverá conter relatório circunstanciado do ato ou negócio praticado e a descrição dos atos ou negócios 
equivalentes ao praticado; 
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Código Tributário, o qual fora introduzido pela Lei Complementar nº 104/2001. Nos artigos 

13 a 19, a referida Medida Provisória tratava dos procedimentos para desconsideração de atos 

ou negócios jurídicos, para fins tributários. 

 Até mesmo quando da tentativa de regulamentação, como podemos observar, o texto 

disposto no art. 13 se mostrou semelhante ao disposto no Parágrafo Único, do artigo 116, do 

Código Tributário Nacional, que empregava em sua redação o termo “dissimular”, o qual 

possivelmente tendia a caracterizar ações de evasão fiscal, nunca de elisão fiscal. 

 Tendo sido constante a discussão sobre o assunto, considera Maria Rita Ferragut194 

que a Medida Provisória nº 66/02 não tendia a regulamentar o Parágrafo Único, do artigo 116, 

do Código Tributário Nacional. No seu entendimento, o primeiro veículo normativo está 

cuidando de elisão fiscal, enquanto o segundo dispositivo normativo trata de evasão fiscal. 

 No mais, o artigo 14, da Medida Provisória em debate, refere-se ao: (i) abuso de 

forma; e à (ii) falta de propósito negocial, possivelmente aderindo a duas tendências do direito 

comparado.  

 Sobre o assunto, Ricardo Lobo Torres195teceu duras críticas a respeito do art. 14, da 

Medida Provisória em estudo, pois na sua concepção, as disposições eram confusas, 

insuficientes e carecedoras de interpretação, pois preconização para a desconsideração a falta 

de propósito negocial ou abuso de forma, o que a transformava em enumeração 

exemplificativa, sujeita ao teste de interpretação a contrario sensu. 

 Atente-se, ainda, par ao fato da não existência no bojo da Medida Provisória de um 

procedimento a ser adotado pelo Fisco para a desconsideração do negócio jurídico, devendo 

                                                                                                                                                                                     
II - será instruída com os elementos de prova colhidos pelo servidor, no curso do procedimento de 
fiscalização, até a data da formalização da representação e os esclarecimentos e provas apresentados pelo 
sujeito passivo. 
Art. 17.  A autoridade referida no art. 15 decidirá, em despacho fundamentado, sobre a desconsideração dos 
atos ou negócios jurídicos praticados. 
§ 1o  Caso conclua pela desconsideração, o despacho a que se refere o caput deverá conter, além da 
fundamentação: 
I - descrição dos atos ou negócios praticados; 
II - discriminação dos elementos ou fatos caracterizadores de que os atos ou negócios jurídicos foram 
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência de fato gerador de tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária; 
III - descrição dos atos ou negócios equivalentes aos praticados, com as respectivas normas de incidência dos 
tributos; 
IV - resultado tributário produzido pela adoção dos atos ou negócios equivalentes referidos no inciso III, com 
especificação, por tributo, da base de cálculo, da alíquota incidente e dos encargos moratórios. 
§ 2o  O sujeito passivo terá o prazo de trinta dias, contado da data que for cientificado do despacho, para 
efetuar o pagamento dos tributos acrescidos de juros e multa de mora. 

194 Os planejamentos fiscais em face da norma geral antielisão constante da Medida Provisória nº 66/2002: 
inconstitucionalidades e procedimento administrativo de desconsideração de atos e negócios jurídicos. In: 
ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.) Processo administrativo fiscal. 6. São Paulo: Dialética, 2002, p. 101-
102 

195  Ob. cit., p. 260-261 
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àquela autoridade fiscal, para que se pudesse ocorrer a desconsideração, obedecer aos 

princípios constitucionais previstos nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição de 1988.  

 É de conhecimento que a Medida Provisória de 2002 veio a se transformar na Lei nº 

10.637, de 30 de dezembro de 2002; no entanto, os artigos 13 a 19 não foram congregados 

àquela, o que obviamente perderam os efeitos.  

 Atualmente, há mais uma tentativa de regulamentação do dispositivo referido, que se 

encontra em trâmite na Câmara dos Deputados Federais, Projeto de Lei nº 536/2007, 

apresentando pouca diferença em relação à Medida Provisória anterior, no que se refere à 

matéria em discussão. Destacamos a exclusão desta dos termos falta de propósito negocial e o 

abuso de forma. 

 

 

3.3.4 Abuso de direito e abuso de forma 

 

 

Com a entrada em vigor do Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, o ato jurídico 

passou a ser compreendido em um sentido amplo ou lato sensu, uma vez que pode se 

desdobrar em dois significados: o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. No ato 

jurídico lato sensu, teremos a existência da declaração de vontade em ambas as formas, no 

entanto, um marco que irá distingui-los, já que no negócio jurídico os efeitos jurídicos a 

serem produzidos serão voluntariamente perseguidos pelos agentes, ao passo que o ato 

jurídico em sentido estrito a lei já define os seus efeitos jurídicos.   

   Atribui-se à doutrina alemã a construção do conceito de negócio jurídico, fundado na 

existência de uma manifestação de vontade dirigida para a produção de um efeito jurídico 

desejado e não somente dos efeitos descritos em lei196. 

 Para alguns, o Código Civil de 2002 introduziu os conceitos de “abuso de forma” e 

“abuso de direito” no ordenamento jurídico, fazendo nascer uma nova corrente de 

interpretação dos efeitos tributários nas reestruturações resultantes em economia fiscal. 

 É oportuno informar que o Código Civil, em seu artigo 187, balizou a teoria do abuso 

do direito com apoio na boa-fé, passando a ser entendida como conduta lícita, mesmo quando 

em desacordo com a finalidade pretendida pelo ordenamento. 

                                                           
196 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições, v. I, p. 475. 
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 Para Gustavo Tepedino, o legislador de 2002 foi infeliz, já que contrariou a doutrina 

mais moderna que aborda o abuso de direito, quando a definiu como espécie de ato ilícito, e 

não conferir-lhe papel autônomo na ciência jurídica. Atualmente afere-se a abusividade do 

exercício do direito de forma objetiva, dependendo unicamente da averiguação de 

desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo 

ordenamento.197 

 Espera-se, com esse instituto, uma valoração axiológica do exercício definida como 

condição jurídica subjetiva, consagrada no ordenamento jurídico civil-constitucional198.   

 Fazendo referência à Heloísa Carpena, Gustavo Tepedino acrescenta: 

 

Exercer legitimamente um direito não é apenas ater-se à sua estrutura formal, mas 
sim cumprir o fundamento axiológico-normativo que constitui este mesmo direito, 
que justifica seu reconhecimento pelo ordenamento, segundo o qual será aferida a 
validade do seu exercício. A teoria do abuso de direito passa então a rever o próprio 
conceito de direito subjetivo, relativizando-o.199 
 

 Vale destacar que o planejamento tributário pode ser questionado quando da hipótese 

do particular-contribuinte praticar conduta que o conduza ao abuso de direito, agindo 

conforme as linhas demarcatórias implantadas pelo direito positivo, mas exercendo seu direito 

contra a finalidade social da norma.  

 Relacionando o assunto em estudo com a autonomia de auto-organização das 

atividades negócios pelos particulares, podemos visualizar a possibilidade de insurgir um 

questionamento vinculado ao planejamento tributário. Tal questionamento relaciona-se a 

elisão fiscal, considerada como resultado do planejamento tributário, e se apresenta da 

seguinte forma: existe um possível conflito entre o abuso de direito e a elisão fiscal?  A nosso 

sentir, não há como o instituto em análise afastar a possibilidade da busca lícita da economia 

fiscal, agindo o particular-contribuinte dentro do permitido ou não proibido pelo ordenamento 

jurídico. 

 A prática de atos jurídicos formalmente considerados perfeitos e dirigidos à redução 

de carga tributária, desde que se observem os preceitos legais vigentes reconhecidos como 

devidamente válidos, não sofrendo contestação por parte da autoridade tributária, impera, 

assim, o positivismo jurídico. 

                                                           
197 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Maria Celina; MORAES, Maria Celina Bodin. Código Civil 

interpretado conforme a constituição da república.  2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 346. 
198 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Maria Celina; MORAES, Maria Celina Bodin. Ob cit., p. 345.  
199 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Maria Celina; MORAES, Maria Celina Bodin. Ob. cit., p. 345. 
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 Tem sido constante a discussão a despeito de que com novo dispositivo introduzido 

pela Lei Complementar nº 104/200, combinado com o instituto jurídico do “abuso de forma” 

dentre outros dispostos no Código Civil de 2002, foi iniciado pela doutrina um movimento 

que objetiva a desconsideração de negócios jurídicos que evidenciem como resultado 

principal uma diminuição da carga tributária. 

 Luciano Amaro leciona que: 

 

A teoria do abuso de forma (a pretexto de que o contribuinte possa ter usado uma 
forma “anormal ou “não usual”, diversa da que é “geralmente” empregada) deixa ao 
arbítrio do aplicador da lei a decisão sobre a “normalidade” da forma utilizada. 
Veja-se que o foco do problema não é da legalidade (licitude) da forma, mas o da 
“normalidade”, o que fere, frontalmente, os postulados da certeza e da segurança do 
direito. Sempre que determinada forma fosse adotada pelo contribuinte para 
implementar certo negócio, ele teria de verificar se aquele modelo é o que mais 
frequentemente se utiliza para realização daquele negócio; o critério jurídico seria 
substituído pelo critério estatístico, e as variadas formas que o direito criou para 
instrumentar as atividades econômicas dos indivíduos seriam reduzidas a uns poucos 
modelos que fossem “validados” fiscalmente.200 

 

 O novo enfoque já utilizado por respeitados juristas influência de forma direta os 

órgãos julgadores da esfera administrativa tributária. Suas decisões, que enfocam conceitos 

legais previstos, como fraude, simulação e abuso de forma ou de direito, ainda trazem à seara 

jurídica a ideia da necessidade do “fundamento econômico”, na realização de planejamentos 

tributários, que tenham por finalidade a diminuição de impactos tributários em certos 

negócios jurídicos desenvolvidos pela empresa. 

 Por outro lado, quando o contribuinte age de forma lícita, consegue impedir o 

surgimento da situação descrita em lei como fato imponível, incidindo em outra situação, mas 

não chegando a consumar fato gerador definido em lei, nada é devido a título de tributo. 

 Diferente da lei alemã, no Brasil não tem dispositivo que determine que a lei tributária 

não poder ser fraudada mediante o abuso de formas jurídicas. E ainda, o art. 108 do Código 

Tributário Nacional proíbe ao intérprete tributário usar da analogia, pois a exigência da 

exação ocorrerá expressamente prevista em lei.  

 

 

                                                           
200 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2002.  p. 224-225. 
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3.3.5 Dissimulação e negócio jurídico indireto 

 

 

 Com o advento do Código Civil no ano de 2002, o instituto da simulação, diferente do 

que se tinha com o código Civil do ano de 1916, estruturalmente se deslocou e passou a fazer 

parte do capítulo da “Invalidade do Negócio Jurídico” (art. 167), sendo agora considerado 

como motivo de nulidade e não mais de anulação do ato jurídico.   

 É valioso apresentar a citação feita por Roque Antônio Carrazza de Francesco Ferrara, 

“para que a simulação se verifique é mister que haja: a) divergência intencional entre a 

vontade e a declaração; b) pactum simulations (pacto simulatório); e c) propósito de enganar 

terceiros.”201 

 Conforme pondera Clóvis Beviláqua apud Pablo Stolze e Pamplona Filho, a simulação 

“é uma declaração enganosa de vontade, visando produzir efeito diverso do ostensivamente 

indicado” 202. 

 Na esteira da construção doutrinária, aqueles autores acreditam que na simulação o 

negócio jurídico concretizado, mesmo com aspecto normal, não atingirá os objetivos jurídicos 

que devia causar.203 

 Orlando Gomes apud Marco Aurélio Greco examina o instituto da simulação em uma 

concepção da causa do negócio jurídico, pensamento contrário o que asseveravam os demais 

civilistas baseados no Código Civil de 1916, para quem a simulação considerava um vício de 

vontade. 

O autor lecionava que para cada tipo de negócio jurídico existia uma causa a garantir 

sua legitimidade, inabalável ao arbítrio do seu criador. Conclui ele que o ato se dará como 

simulado quando determinado tipo de negócio seja usado para buscar uma finalidade que não 

tenha correspondência igual a sua causa. Por meio dessa doutrina, perquirir a finalidade e a 

causa do negócio é parâmetro para concluir se ocorreu ou não a simulação. 

 A simulação, no Direito Civil pátrio doutrinariamente, divide-se em: i) absoluta – o 

negócio nasce para não gerar qualquer efeito jurídico, já que se materializa por meio de um 

ato jurídico sem vício, mas substancialmente sem eficácia; e ii) relativa ou dissimulada – as 

                                                           
201 CARRAZZA, Roque Antônio. Ob. cit., p. 469-470. 
202 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. V. 1. 

São Paulo: Saraiva, 2002, p.381 
203 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Ob. cit., p. 381. 
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condutas praticadas pelo agente visam encobrir o real propósito perseguido por aqueles, cujos 

efeitos são proibidos. Existe uma finalidade jurídica, embora vedada pela lei.204 

 Para Washington de Barros Monteiro205, ensina que a simulação difere da 

dissimulação, mas nas duas o agentes quer o engano; na primeira quer enganar sobre a 

existência de situação não verdadeira, na segunda, sobre a inexistência da situação real. Se a 

simulação é um fantasma, a dissimulação é uma máscara.  

 O propósito de mostramos a divisão utilizada pela doutrina é com a intenção de 

realizarmos um corte, pois analisaremos de forma didática a simulação relativa ou 

dissimulação, já que o Paragrafo Único do art. 116, do Código Tributário Nacional, faz 

relação ao ato ou negócio jurídico dissimulado. Ademais, o ato ou negócio jurídico simulado, 

como abordado linhas antes, é disciplinado pelo art. 149, inciso VII, do Código Tributário 

Nacional, em que o lançamento pode ser procedido e realizado de ofício, sendo indiscutível 

ter o sujeito ou o terceiro, agido com dolo, fraude ou simulação. Nesse contexto, pode a 

Administração Fiscal constituir o crédito sem necessitar de procedimentos advindos do 

surgimento de lei ordinária.  

 No entanto, com o advento da Lei Complementar nº 104/2001 que introduziu o 

Parágrafo Único ao art. 116 do Código Tributário Nacional, mostra-se indiscutível que a 

autoridade poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 

dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos 

da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 

 Infere-se, com base em ponderações anteriores, que a desconsideração de atos e 

negócios jurídicos pela autoridade administrativa só terá aplicação detectada à existência de 

condutas, objetivando o afastamento da norma jurídica do fato gerador na ocorrência de 

simulação relativa. 

 No caso do planejamento tributário, ao se verificar a legalidade da conduta do 

particular-contribuinte pela prática de elisão fiscal a qualificar os atos ou negócios jurídicos 

como simulados, deverá a autoridade administrativa comprovar que a atitude do particular-

contribuinte, por meio de sua conduta, deu-se de forma encobrir ato de natureza diverso 

daquele realmente almejados pelo agente. 

 É importante lembrar que para ser o ato ou negócio jurídico desconsiderado, o ônus da 

prova recairá inteiramente sobre a autoridade fiscal, o que indiscutivelmente necessitará da 

                                                           
204 Idem. 
205

 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil, Vol. I. 29 ed. São Paulo: Saraiva 1990,  p. 213 
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instrução de um procedimento administrativo, substanciado pelos princípios constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. 

 Podemos considerar, pelo que temos exposto até o momento, a existência de uma 

corrente que assevera não ter o ordenamento jurídico introduzido norma considerada como 

geral antielisiva, prevalecendo a economia de tributo que se materializa por meio do 

planejamento tributário. Esse pensamento deixa claro a discordância da intenção de uma 

inserção de norma geral antielisiva no ordenamento jurídico, finalidade do legislador 

brasileiro a proibir o planejamento tributário. 

 Contrariando esse entendimento, temos uma corrente que afirma ter sido introduzido 

no nosso ordenamento, por intermédio do Parágrafo Único, do artigo 116, do Código 

Tributário Nacional, uma norma geral antielisiva. 

 Paralelamente, temos a posição de Marco Aurélio Greco, que defende que não existia 

necessidade do Parágrafo Único, do artigo 116, do Código Tributário Nacional, pois aos 

vícios do negócio jurídico (simulação, abuso de direito, abuso de forma e fraude à lei), o 

ordenamento reagiria por si só mediante o lançamento de ofício. No entanto, mesmo os 

negócios não tendo quaisquer vícios, abre-se espaço para verificar a sua conformidade ao 

princípio da capacidade contributiva, o que passa a conferir eficácia ao disposto pela Lei 

Complementar nº 104/2001.206 

 Assentado nessa compreensão seria então o ato ou negócio dissimulado encarado 

como gênero, comportando a desconsideração, bem como os atos e negócios praticados com 

abuso de direito, abuso de forma e fraude à lei, que podem ser desconsiderados por 

acobertarem atos eivados de ilicitude, no que depende de legislação para que possa a 

autoridade agir em relação a condutas determinadas nesta. 

 A Constituição Federal de 1988 não cria tributos, no entanto, tem delegado 

competências à legislação infraconstitucional a instituí-los. Compete ao legislador 

infraconstitucional estabelecer os elementos necessários para a identificação da obrigação 

tributária, delimitando-se com a sua criação quais sejam sujeitos, materialidade, base de 

cálculo e alíquota. 

Consistem em dizer que os aspectos pessoal, material, quantitativo, temporal e 

espacial necessitam ser conhecidos, pois se temos o negócio jurídico materializado em venda 

de mercadoria, está caracterizado fato gerador de ICMS, que é calculado sobre o respectivo 

valor. Todavia, nada impede que o contribuinte venha realizar conduta na gestão de sua 

                                                           
206 GRECO, Marco Aurélio. Ob. cit., p. 418.  
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atividade que possa implicar uma menor incidência tributária do ICMS devido, sem que o 

referido negócio possa ser desconsiderado pelo Fisco na proporção em que exista total 

equivalência entre a operação efetivamente realizada e os registros contábeis. 

 O preceito trazido pela Lei Complementar nº 104/2001 que introduziu o Parágrafo 

Único, do art. 116, do Código Tributário Nacional, ao considerar a ocorrência do fato gerador 

do tributo, existência de seus efeitos e a natureza dos aspectos constitutivos da obrigação, o 

que nos força a asseverar a importância de conservar o conhecimento dos elementos que 

integram a norma de incidência tributária, para esclarecer a admissível extensão do preceito 

legal. 

 Em outros dizeres, o fato gerador obedece a uma situação hipotética traçada pela lei 

tributária, fazendo dessa maneira que a obrigação tributária apenas ocorra com a concreta 

ocorrência do fato prescrito na lei, não tendo a conduta do potencial contribuinte ocorrido, 

não vem a subsumir ao preceito legalmente normatizado, não teremos a incidência da norma 

tributária, por falta de existir a subsunção da ocorrência de um fato a lei.      

 O exame da licitude ou não dos meio utilizados leva necessariamente à apreciação do 

fato concreto e de sua correspondência com o modelo abstrato utilizado. Assim, não refletindo 

a forma ao fato concreto, é aparente ou ilusório, e estaremos diante a uma situação simulada 

que, segundo o parágrafo único do art. 167 do Código Civil brasileiro, se faz manifestação 

nos negócio jurídico quando: I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 

daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; II - contiverem declaração, 

confissão, condição ou cláusula não verdadeira; III - os instrumentos particulares forem 

antedatados, ou pós-datados. 

 Aparenta-nos ser esse dispositivo útil no que faz referência respeito às limitações 

atribuídas aos planejamentos fiscais ilícitos e que, fulmina de nulidade o ato ou negocio 

jurídico feito em simulação. 

 Entretanto, não podemos esquecer-nos de fazer menção a uma figura próxima a 

simulação, porém distinta, que é o negócio indireto, onde se utiliza um formato negocial  

típico para alcançar objetivos que não lhe são próprios, sem que exista efetiva intenção de 

prejudicar terceiros.   

No negócio indireto lança mão de meio incomum na prática corrente usual, sendo o 

resultado compatível ao direito, para atingir o objetivo dispensa-se a via normal para utilizar 

uma via oblíqua, usa-se um negócio típico fora de seu fim específico, contudo, esse seria de 

fato perseguido, mesmo fora da normalidade.   
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3.3.6 Fraude à lei 

 

 

 Passaremos a traçar algumas considerações em torno da fraude, que pode ser vista 

como um vício de várias facetas, encontrada em diversas situações da vida em sociedade, e no 

âmbito do direito é um grave ato ilícito. Nesse nosso estudo, trataremos apenas da fraude à lei, 

o que, grosso modo, podemos compreendê-la no sentido de “engano”, como fundamento na 

prática do ato lesivo, em que exibe a condução fraudulenta para induzir a prática de ato que 

pode nascer por um engano oculto. 

 Em vista da lição abalizada de Marco Aurélio Greco, a importância de que a conduta 

configura hipótese de fraude à lei, ou seja, existe desígnio de operar em determinado sentido 

não implica, ipso facto, conformação de um crime tributário. Pelo pensamento do citado 

professor, “no Brasil, a fraude à lei – embora comprometa a validade do negócio jurídico – 

não lhe atribui ilicitude”. Portanto, o elemento intenção, na busca de um resultado, que no 

intento do particular é de fraude à lei, não tem a mesma natureza nem o mesmo efeito que 

possui o “dolo” para fins da legislação penal, que no caso não será de planejamento fiscal.207 

 Encontraremos no Direito Tributário referência à fraude no artigo 72, da Lei nº 

4.502/64, como sendo “toda ação ou omissão dolosa endente a impedir ou retardar, total ou 

parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou 

modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, 

ou a evitar ou diferir o seu pagamento”.  

 Esse preceito não se traduz pela única finalidade de praticar a fraude. Na realidade, ele 

se aplica quando existe um resultado. “A lei não pune a simples intenção, ela estipula uma 

consequência para um dado resultado, representado pelo quantum devido e subtraído e do 

conhecimento do sujeito ativo” 208. 

 Ao tratar do instituto da fraude, encartado no art. 72 da Lei nº 4.502/64, Marco Aurélio 

Greco assegura que ação ou omissão dolosa que pretende impedir ou retardar que ocorra o 

fato gerador não é o mesmo que objetiva a não realização do fato gerador. No seu entender, 

não podem se confundir, pois para impedir ou retardar a não realização do fato gerador, é 

                                                           
207 GRECO, Marco Aurélio. Ob. cit., p. 84.  
208 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Ob. cit., p. 174 
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necessário estar em “curso o processo formativo do fato gerador, vale dizer, (se) tiverem sido 

realizados atos que, substancialmente, representem o núcleo da definição do fato gerador”.209 

 A fraude à lei se caracteriza pela procura de um contorno à lei, realizado por 

intermédio de mecanismos destinados a sair da sua esfera de aplicação, praticando com o 

propósito de fraudar norma imperativa, utilizando-se de uma forma lícita para alcançar 

propósito proibido. Esclarecemos que embora se use a expressão “fraude à lei”, a figura não 

se confunde com a fraude propriamente dita, que consiste, como acima dito, em ocultar os 

fatos praticados.   

 Para Heleno Taveira Torres, esse instituto utilizado no âmbito do direito tributário 

como limitador do exercício da autonomia privada, merece algumas considerações: 

 

O instituto da fraude à lei é o instrumento mais elaborado que o ordenamento 
jurídico pode contar para o controle do exercício de autonomia privada com citação 
de negócio jurídico dotado do vício de causa. (...) 
A fraude à lei, alcançada pelo exercício de autonomia privada, sob uma sequência 
coordenada de atos ou sob a forma de um negócio jurídico, típico ou atípico, porque 
visa evitar, com este, a incidência de norma cogente, há de ser sempre consequência 
do uso de um instrumento negocial sem causa. Nisso consiste o consentimento de 
infração da lei, pois o que importa é saber qual a finalidade positiva ou negativa 
objetivada pela lei superada pela manobra do agente da infração, o que se vai 
resumir num negócio jurídico carente de causa jurídica.210 

 

 A hipótese de nulidade do negócio jurídico foi abordada no inciso VI do artigo 166, do 

Código Civil, como forma de fraude à lei, causando a inviabilidade do negócio praticado por 

violação intencional de norma jurídica impositiva, que não pode ser modificada pela vontade 

dos interessados; advindo o defeito por não obedecer a vontade contratual, atendo-se apenas a 

finalidade que deseja. Não obstante, a fraude, como vício que é, contamina o negócio, 

causando a sua nulidade.     

 Segundo Heleno Taveira Torres, o instituto da fraude à lei se caracteriza pelo “ato 

dirigido para violar a lei, mas como tentativa de afastar sua incidência, de modo indireto, 

usando de uma norma de cobertura para fazer-se sujeito a esta e não àquela que evita, por ser-

lhe de algum modo mais benéfica, em detrimento de terceiros ou credores.”211 

                                                           
209GRECO, Marco Aurélio. Multa agravada e em duplicidade. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 76, p. 

155, 2001.  
210 TORRES, Heleno Taveira. Direito tributário e direito privado: autonomia privada: simulação: elusão. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 342-343. 
211 TORRES, Heleno Taveira. Ob. cit., 338-339.  
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 O autor mencionado entende diferente o instituto em estudo, pois o diferencia do 

conceito de contra legem, pois para ele os “atos com essa finalidade seriam aqueles praticados 

por um dado sujeito com o intuito deliberado de violar diretamente preceito de lei cogente.”212 

  

 

 

 

 

                                                           
212 Idem 
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4 NEGÓCIO JURÍDICO E CRITÉRIOS PARA CONSIDERAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 

 

 

  

Ponto preponderante a respeito do Planejamento Tributário se assenta na opinião de 

que existe a necessidade de que a análise do Planejamento precisa ser feita mediante um 

determinado critério. Isso porque não se pode deixar a validade do planejamento na 

subjetividade, quer seja do contribuinte, da Administração fiscal ou do auditor. 

 Pensando dessa forma, fica mais evidente a necessidade de se construir parâmetros 

que venham a sedimentar os critérios, métodos e possíveis limites na construção de um 

planejamento tributário, para que se afastem as subjetividades, e ainda as incertezas do que 

seria ou não aceito como planejamento tributário. 

 É evidente que ao se falar de planejamento tributário surge imediatamente à ideia de 

que o contribuinte de alguma forma pretende burlar a administração Fiscal, ou seja, que ele 

está praticando um ato ilícito, ideia que perdura até que prove o contrário. Isso leva a uma 

inércia que trava o avanço do estudo a respeito do tema, continuando tudo sem qualquer 

sentido. 

 Quando falamos em planejamento tributário, reportamo-nos à idealização de um 

plano, o que significa seguir por várias etapas, um  conjunto de atos e de negócios jurídicos. 

 O Fisco brasileiro vem sustentando a teoria de que a “economia de tributos” não seria 

válida quando fosse essa a sua única ou majoritariamente a motivação para realização de 

planejamento tributário. Assim, muitas operações praticadas por contribuintes passaram a ser 

desconsideradas, em especial por falta de “causa”. 

 Os negócios jurídicos em estudos teóricos do Professor Antônio Junqueira de 

Azevedo, atribui ênfase em relação à questão do plano de existência, validade e da eficiência, 

cujo surgimento da obrigação, no Direito Privado, nasce da vontade das partes. Extraísse de 

seus ensinamentos, no que dizer respeito ao sentido dominante de causa, ultimamente, o seu 

objetivo corresponde à função econômico-social do negócio.213 

 Por essa razão nos negócios jurídicos deve-se ter em consideração os elementos gerais; 

os elementos que são próprios a cada tipo de negócio, e que não resultam da vontade das 

partes, mas da ordem jurídica, tidos como elementos categorias; bem como para aqueles que 

                                                           
213 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e eficiência. 4 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 153. 
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se encontram  num negócio específico, mas que não tem o condão de tipificá-lo, os elementos 

particulares.  

 Analisando que o objeto de tributação, o fato gerador da obrigação tributária, para o 

direito tributário é um ato de natureza econômica que atinge o patrimônio do contribuinte, 

independente de como surge a aludida obrigação, ponderamos que ela aprioristicamente surge 

na seara do direito civil.  

 Nas palavras de Marcus Abraham: 

 

 

É comum afirmar que o direito tributário é um “direito de sobreposição”, já que 

toma por base os fatos ou atos e seus efeitos do direito privado para, e somente após, 

determinar as respectivas consequências fiscais, ou seja, declarando a realização ou 

não do fato gerador e suas características.214  

 
 Vale destacarmos que no âmbito do direito tributário pátrio, tem esse autor defendido 

a teoria da causa do negócio jurídico, sustentando a liberdade de tipo, de forma e de causa, de 

maneira que os planejamentos tributários que se pautarem em atitude ou condutas simuladas, 

com fraude à lei e negócios jurídicos sem causa, não podem ser considerados.   O que de 

alguma maneira faz sentido quando averiguamos no plano de validade, a qualidade que o 

negócio entra no mundo jurídico, pois o direito estabelece exigências, que necessita em estar 

de acordo com as regras jurídicas. 

 Verificando que os requisitos de validade: agente capaz; objeto lícito; forma prescrita ou 

não defesa em lei; e causa objetiva possa ser determinante a ocorrência da incidência tributária, 

projetando-se para um plano de eficácia, a finalidade do negócio, que se exterioriza pela 

pretensão das partes ao realizar um determinado negócio, com a intenção que demonstre os 

efeitos que foram idealizados.   

 Heleno Taveira Torres avalia ser a “causa” o ápice do conceito da teoria do negócio 

jurídico, depois de esquematizar os papéis do motivo contratual: 

 

 

i) atribui individualidade ao negócio jurídico, como requisito de existência do 
negócio; ii) servir como critério de interpretação do negócio jurídico; iii) constitui-se 

                                                           
214

  ABHAHAM, Marcus. Planejamento tributário e o direito privado.  São Paulo: Quartier Latin, 2007,  p.  
200-201 
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como critério de qualificação do tipo negocial ou da modalidade atípica; iv) 
identificar a função social do contrato; v) classificar os negócios jurídicos.215 

  

 Convém esclarecermos que o propósito da autoridade fiscal, ao desconsiderar atos e 

negócio jurídico, para fins fiscais, ao não se aceitar a qualificação que o particular-

contribuinte atribuiu, quando considerou a forma, o tipo ou a causa, é medida extrema e fere a 

liberdade de contratar. 

No entanto, somente poderá ser aplicada uma possível desconsideração dos atos e 

negócios jurídicos para identificar o uso de dissimulação quando se verifique ausência de 

causa jurídica, bem dizendo, de finalidade negocial juridicamente qualificada, em hipóteses 

plenamente justificadas e nos limites da competência do ente tributante.  

Percebemos que é totalmente defeso a Autoridade Fiscal usar desse recurso para 

aproveitar-se de analogia em favor da tributação de situações materiais que não coincidem 

como arquétipo constitucional da sua competência. O Estado não pode tributar por 

"intenções", mas só por fatos típicos. 

A abrangência dos contratos típicos e atípicos, os quais se encontraram definidos no 

âmbito do Direito Privado, precisam ser respeitados quando escolhidos pelo particular-

contribuinte para concretizar as operações negociais relacionadas à sua atividade econômica, 

o que não oferecem maiores dificuldades de interpretação. 

Eis uma regra básica da tributação no Estado Democrático de Direito, a da obediência 

da legalidade. Por isso mesmo não se pode usar de expedientes estranhos à legalidade para 

desvirtuar tipos contratuais os quais já expressam sua própria causa de modo imediato e estão 

adstritos competências tributárias materiais.  

É necessário que seja afastado do âmbito do Direito tributário possíveis probabilidades 

de prescrição de regras presuntivas, pois causaria incertezas e desconfiança aos seus 

destinatários que precisam alcançar um maior grau de confiança no sistema.  

Podemos mencionar como forma de perseguir essa certeza, a possibilidade de termos a 

representação das situações concretas, que possivelmente se extraem da realidade do convívio 

social representada em um tipo, que caracteriza, segundo Ricardo Lobo Torres, a média ou 

anormalidade de uma determinada situação concreta, com as suas conexões de sentido.216 

                                                           
215

 TORRES, Heleno Taveira. Ob. cit., p. 143.  
216 TORRES, Ricardo Lobo. O princípio da tipicidade no direito tributário. In: RIBEIRO, R. L.; ROCHA, S. A. 

(Coords.).  Legalidade e tipicidade no direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 137. 



107 
 

Segundo a professora Misabel Derzi, o tipo é pressuposto de abertura, pois surge como 

nova proposta adequada para captar as fluídas transições da vida217. Defende a professora, no 

entanto, que o termo tipo seja utilizado em três vertentes opostas: i) ordenação do 

conhecimento que permite ordens fruídas e contínuas; ii) como sinônimo de fato gerador; e 

iii) técnica administrativa ou judicial de simplificação da execução das leis, em especial da lei 

tributária.  

Essa abertura do tipo orienta no sentido de que algumas situações possam ser 

enquadradas como típicas. O tipo não se baseia em conceitos classificatórios que separam as 

espécies e que identificam o gênero. Pelo contrário, ele tem como principal característica a 

gradação, isso quer dizer que flutua entre níveis que vão do mais ao menos típico, até o limite 

do típico, da anormalidade, sem que isso cause insegurança ou carência de clareza do tipo, 

uma vez que seus traços formam uma estrutura que lhe confere totalidade e inteireza.218 

Segundo a autora supracitada, é evidente uma constante tensão entre os princípios 

jurídicos, tais como Segurança e Justiça, buscando prevalência à estabilidade das relações, 

pela limitação que a cobrança do tributo estabelece a direitos como propriedade e liberdade. 

Portanto, em sendo o tipo aberto, o que o Direito Tributário não admite em razão de sua 

natureza, em regra, a discricionariedade nos atos de aplicação, administrativo ou judicial, o 

Direito Tributário se afasta da metodologia de aplicação segundo o pensamento tipificante.219 

 O jurista alemão Karl Larenz defende a ideia de sistema jurídico aberto e inacabado, 

em que a concepção de tipo é aberta220, e em seu pensamento os tipos se identificam em três 

espécies: i) o tipo de frequência ou tipo médio; ii) o tipo real normativo; e iii) o tipo jurídico 

estrutural. 

 Diante do contexto apresentado, surge a essencialidade de analisarmos critérios 

sugeridos pela doutrina para consideração do planejamento tributário, o que passaremos a 

discorrer. 

 

 

 

 

 

                                                           
217 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário, direito penal e tipo. 2 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 56. 
218 Ibidem, p. 96-98 
219 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Ob. cit., p. 367-368. 
220 LARENZ, Karl. Ob. cit., p. 694. 
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4.1 EFICIÊNCIA ECONÔMICA 

 

 

 Para a doutrina de Marco Aurélio Greco, durante muitos anos, para o Fisco avaliar os 

efeitos jurídicos do planejamento vigoravam dois critérios, chamados por ele de requisitos 

clássicos: 

 

O primeiro de caráter cronológico, no sentido de que os atos do contribuinte que 
implicassem redução da carga tributária deveriam ser realizados antes da ocorrência 
do fato gerador, pois se posteriores, surgiriam quando já nascida à obrigação 
tributária ou, quando menos, a situação jurídica positiva do Fisco que o autoriza a 
agir no sentido da respectiva cobrança. 
O segundo é o critério da ilicitude, no sentido de que o efeito deveria resultar de atos 
lícitos. Este seria, em última análise, o elemento fundamental do planejamento que 
tornaria os atos ou negócios realizados inquestionáveis pelo Fisco, que não poderia 
impedir a produção dos efeitos pretendidos pelo contribuinte221. 

  

No entanto, para o autor, além dos requisitos clássicos, outros aspectos também 

merecem análise. Ressalta, como primeiro ponto, que implica mudança do paradigma 

clássico, não está apenas a autoridade fiscal preocupada na análise da ilicitude dos atos, mas 

igualmente na sua eficácia perante o Fisco, pois adverte para que o ato pode gerar efeitos em 

muitas direções e em relação a várias pessoas222, que implica ser o núcleo central do 

planejamento tributário, a eficácia fiscal dos atos ou negócios jurídicos e que, para tanto, não 

basta ser lícito, há preponderância de ser eficaz perante o Fisco.223 

A eficiência perante o Fisco nos faz sugerir algo muito subjetivo, não nos parecendo 

possível ser adotado esse critério para considerar válido ou não os atos praticados pelo 

contribuinte, na consecução de ter uma menor carga tributária.  

Ainda no campo da eficiência, pode ser compreendida como uma terminação usada 

para significar a efetivação de determinados processos, com a maximização de resultados pela 

menor utilização de meios.  

Segundo Paulo Caliendo, citando Peter Drucker, “eficiência é fazer as coisa bem 

feitas. Eficácia é fazer as coisas certas” 224. O mesmo autor ainda aduz que “poderíamos 

                                                           
221 GRECO, Marcos Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2004, p. 104-105. 
222 Idem. Isto significa que o tema do planejamento está focado apenas na perspectiva atinente ao Fisco, o que 

não exclui as demais e não implica, também, transplante automático para o âmbito fiscal da proteção que o 
ato possui em outro campo da disciplina jurídica. Ou seja, se, por exemplo, da perspectiva de uma disciplina 
setorial o ato é admissível e oponível à respectiva agência reguladora, isto não é, por si só, suficiente para 
assegurar que seu efeito perante o Fisco também esteja protegido.   

223 Idem, 106 
224 CALIENDO, Paulo. Ob. cit.; p. 70 
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afirmar que eficiência é o processo que produz a maior quantidade de resultados com a menor 

utilização de meios”225. 

Se for possível a exigência da eficiência quanto a ser considerado ou não oponível o 

planejamento tributário ao Fisco, se, e somente se, for considerado eficiente perante ele, 

estaremos em presença de uma figura de retórica jurídica, pois todo e qualquer conjunto de 

atos construídos pelo contribuinte com o intuito de atingir um menor índice de valores 

tributáveis serão questionados pela autoridade fiscal. 

Para que o planejamento tributário não seja mera figura de retórica, sem qualquer 

significação prática em uma economia de mercado como a que vem sendo construída nos 

últimos anos em nosso país, é incontestavelmente necessário que se tenha uma atmosfera de 

segurança quanto à previsibilidade em torno da realização desse instituto. 

Dizemos isso em vista de que pela possibilidade existente de auto-organização 

decorrente da livre vontade de empreender, o potencial particular-contribuinte, pode avaliar 

previamente os custos, bem como estimar os obstáculos e as dificuldades com intuito 

competitivo dentro do mercado.  

Assim, cada conduta caracterizada como ato praticado pelo contribuinte em potencial, 

com o propósito de um menor tributo ou a sua não incidência que justifica uma intervenção 

do Fisco a pretexto de uma busca pela eficiência econômica, evidenciará constantes 

arbitrariedades praticadas pela autoridade administrativa, pois a falta de uma previsibilidade 

acerca de que parâmetros e controle das decisões do Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais conduzirão uma indiscutível falta de segurança jurídica. 

Portanto, o planejamento tributário não pode ser visto como sendo uma afronta ou 

ameaça ao princípio da economia da eficiência que procura a maximização de definidos bens 

sociais eleitos como sendo de expressiva importância.   

Ressaltamos que essa busca pela maximização de riqueza foi bastante acentuada no 

império do Estado do bem-estar Social, onde existia uma excessiva intervenção, o que foi 

preponderante para o seu fracasso.  

O cidadão, que do Estado tudo esperava e o Estado, por seu turno, que confundia sua 

função social para substituir a iniciativa privada, aniquilava a capacidade de auto-organização 

da sociedade, justamente pelo descontrole orçamentário226, o que não é mais possível no 

                                                           
225 Idem 
226 TORRES, Ricardo Lobo.  Normas Gerais Antielusivas, In: Temas de interpretação do Direito Tributário. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 272.  
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Estado atual globalizado de um mercado que exige uma adequação da empresa, no sentido de 

redução de custos em razão da competividade local e internacional.  

 

 

4.2 BUSINESS PURPOSE THEORY 

 

 

 Essa teoria da utilidade negocial, de raízes no direito suíço e norte-americano, traz 

possíveis explicações para a distinção entre a fraude fiscal e a elisão tributária. 

 Vamos encontrar na doutrina de Roberto Dória relatos em torno da teoria suíça, 

considerando ineficaz a elisão se a forma de Direito Civil eleita pelas partes é insólita e não 

corresponde à situação econômica, se a tal fato se acrescenta uma apreciável economia de 

imposto e se ficar patente que tal estado de coisas não tem outra explicação senão a redução 

da carga fiscal227. Acrescenta ainda que nenhuma transação é promovida por motivos 

estritamente fiscais, mas para atingir finalidades outras, o que torna irrealista a teoria228.   

No entanto, Cesar Guimarães rebate essa premissa de Antônio Roberto Sampaio 

Dória, mencionado acima, pois entende existir um equívoco que deriva da limitação de seu 

conceito de elisão às condutas relacionadas com a hipótese, pois para ele basta verificar que 

inúmeras reorganizações empresariais (fusões, incorporações etc.) ou outros negócios 

jurídicos (aquisição de bens, transfer pricing, etc.) são feitos unicamente para gerar ou 

transferir prejuízos fiscais utilizáveis na redução da carga tributária. Nesses casos, o negócio 

que consiste em manifestação de riqueza terá ocorrido na percepção do lucro, tendo os 

negócios subsequentes apenas o objeto de suprimir ou reduzir o efeito tributário.229 

 O direito norte-americano na década de 30 passou aceitar a teoria do Business 

Purpose, o que para tanto inverteu o seu entendimento jurisprudencial em matéria tributária, 

já que a Suprema Corte Norte-Americana adotou inicialmente uma interpretação literal e 

irrestrita das normas tributárias230.    

                                                           
227 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Elisão e evasão fiscal. 2 ed. São Paulo: Bushatsky, 1977. p. 75. 
228 Idem, p. 77 
229 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Elisão tributária e função administrativa. São Paulo: Dialética, 2001, 

p.79. 
230  No histórico julgamento ocorrido em 1873, relativamente ao caso United States v. Isham (17 Wall. 496 – U. 

S. 1873), a questão cingia-se em saber se determinada operação estaria sujeita ao imposto sobre transmissões 
(stamp tax), incidente quando utilizada determinada forma cambial (promissory notes), mesmo quando o 
contribuinte utilizasse outro instrumento mercantil distinto para a mesma finalidade. A decisão da Suprema 
Corte Norte-Americana foi no sentido de se prestigiar a interpretação literal, restando consignado que a 
obrigação tributária apenas surgiria caso a transmissão ocorresse por intermédio do instrumento cambial 
previsto, deixando livre o caminho para que os contribuintes utilizassem formas distintas com a mesma 
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 O caso que proporcionou uma alteração da Jurisprudência e consequentemente 

influenciou o ordenamento jurídico norte-americano foi o caso Gregory v. Helvering
231

, 

decidido por aquela Corte Suprema no ano de 1935. 

 Ao ser julgado o caso na Suprema Corte Norte-Americana, mesmo tendo sido 

reconhecida a liberdade de gestão assegurada a todo o contribuinte, considerou-se que não 

teria existido uma reorganização societária legítima, sendo acatada a decisão da 

Administração Tributária de que o imposto sobre a distribuição de dividendos deveria incidir 

naquela operação. Nesse sentido, o voto do Juiz Learned Hand tornou esse julgamento o 

precursor da teoria do Business Purpose, inspirando uma corrente doutrinária no sentido de 

não acolher uma interpretação automática das expressões trazidas no texto da lei.  

Sendo assim, foi afastada a liberdade de gestão para fazer valer a vontade legislativa 

da norma em função de ter havido uma operação sem substância econômica real, concretizada 

artificialmente apenas para frustrar o pagamento dos tributos devidos, despojando a lei de 

qualquer objetivo sério232. 

Diante desse contexto, é essencial uma análise de critérios legais que podem ser 

impostos ao planejamento tributário, para que as condutas praticadas pelos contribuintes 

possam ser desconsideras pela Administração fiscal. 

O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – CARF, vem adotando uma relevante 

busca pelo propósito negocial, considerando o negócio jurídico não por etapas, mas sim 

vinculando a sua validade à licitude do negócio geral.233  

                                                                                                                                                                                     
finalidade. A interpretação restritiva das leis tributárias foi confirmada ainda nos casos Gould v. Gould 

(1917) e Eisner v. Macomber (252 US 189 – 1920). FURLAN, Anderson. Planejamento fiscal no direito 
brasileiro: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 53. 

231 Ibidem, p. 54. Cuidava-se de uma reestruturação empresarial levada a cabo com o único objetivo de se reduzir 
o montante fiscal devido pela transferência dos direitos sobre as ações adquiridas por meio de vultosa 
herança.  A Sra. Gregory possuía todas as ações da empresa United Mortgage Corporation,a qual  possuía 
em seu ativo ações  Monitor Securities Corporation. Pretendendo transferir essas ações para si própria e 
posteriormente vendê-las com lucro, sem, no entanto, pagar o imposto sobre o rendimento que teria resultado 
de uma transferência direta por meio dos dividendos, ela procurou fazer uma “reorganização” empresarial, 
consoante autorizada pela legislação. Criou, assim, a empresa Averill Corporation, sendo que três dias depois 
a United Mortgage Corporation transferiu para Averill Corporation as ações da empresa Monitor. Como 
existia previsão normativa de que em caso de reorganização societária poderia haver distribuição de ações 
aos sócios sem pagamento de imposto sobre a distribuição de dividendos, a empresa Averill transferiu para a 
Sra. Greory todas as ações da Monitor recebidas, tendo sido na  sequência dissolvida e liquidada por 
distribuir todos os bens.  

232 Ibidem, p. 55. 
233

 Ementa NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Não provada violação das disposições contidas no art. 
142 do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto nº. 70.235, de 1972 e não se verificando outro vício 
insanável no lançamento, não há que se falar em nulidade, quer do lançamento, quer do procedimento fiscal 
que lhe deu origem, quer do documento que formalizou a exigência fiscal. NULIDADE DO 
LANÇAMENTO - VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF - INOCORRÊNCIA - 
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle das atividades de 
fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não contaminam o lançamento decorrente da 



112 
 

Além do mais o Conselho vem esquadrinhando a essência dos negócios jurídicos, 

onde do ponto de vista tributário, a validade do negócio jurídico está coligado à licitude do 

negócio234.  

   

   

 

                                                                                                                                                                                     
ação fiscal. IRPF - GANHO DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - 
SIMULAÇÃO - Constatada a desconformidade, consciente e pactuada entre as partes que realizaram 
determinado negócio jurídico, entre o negócio efetivamente praticado e os atos formais de declaração de 
vontade, resta caracterizada a simulação relativa, devendo-se considerar, para fins de verificação da 
ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, o negócio jurídico dissimulado. A transferência de 
participação societária por intermédio de uma sequência de atos societários caracteriza a simulação, 
quando esses atos não têm outro propósito senão o de efetivar essa transferência. Em tal hipótese, é 
devido o imposto sobre ganho de capital obtido com a alienação das ações. MULTA DE OFÍCIO 
QUALIFICADA - SIMULAÇÃO - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - A prática da simulação com o propósito de 
dissimular, no todo ou em parte, a ocorrência do fato gerador do imposto caracteriza a hipótese de 
qualificação da multa de ofício, nos termos do art. 44, II, da Lei nº 9.430, de 1996. JUROS MORATÓRIOS - 
SELIC - O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual 
for o motivo determinante da falta. O percentual de juros a ser aplicado no cálculo do montante devido é o 
fixado no diploma legal vigente á época do pagamento. Preliminares  rejeitadas. Recurso negado. 

234
 Ementa Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 2002 Ementa: SIMULAÇÃO – 
INEXISTÊNCIA – Não é simulação a instalação de duas empresas na mesma área geográfica com o 
desmembramento das atividades antes exercidas por uma delas, objetivando racionalizar as operações e 
diminuir a carga tributária. OMISSÃO DE RECEITAS – SALDO CREDOR DE CAIXA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 
ORIGEM NÃO COMPROVADA – A reunião das receitas supostamente omitidas por duas empresas para 
serem tributadas conjuntamente como se auferidas por uma só importa em erro na quantificação da base 
de cálculo e na identificação do sujeito passivo, conduzindo à nulidade do lançamento. Recurso provido. 
Publicado no D.O.U. nº 57, de 25/03/2008. 
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4.3 ATUAÇÃO NA DESQUALIFICAÇÃO DOS ATOS E NEGÓCIOS JURÍDICOS PELA 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Cumpre-nos, em parte final do nosso trabalho, ater-se a considerações a respeito do 

comportamento da autoridade administrativa fiscal em relação a desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados pelos contribuintes, ponderando a parte final do parágrafo único 

do art. 116, do Código Tributário Nacional: “observados os procedimentos a serem 

estabelecidos em lei ordinária”, o que consideramos o ponto primordial desse aspecto do 

nosso estudo, evidenciado no fracionamento da parte derradeira do texto da lei: i) os 

procedimentos a serem estabelecidos; ii) em lei ordinária. 

Por consequência, a parte final desse parágrafo único precisa ser encarada como uma 

necessidade para que se tenha completado a disposição legal no que diz respeito à introdução 

no ordenamento jurídico pátrio da Lei Complementar nº 104/2001, observados os 

procedimentos que devem ser estabelecidos por meio de lei ordinária como requisitos para 

uma possível judicalização decorrente dos fatos praticado pelo contribuinte e, por 

conseguinte, a oportuna possibilidade de desconsideração do negócio jurídico. 

Essa pontuação é feita em respeito ao que já foi disposto, uma vez que já deixamos 

consignando em momento outro que o art. 149, VII, do Código Tributário Nacional, concede 

à Administração fiscal competência para agir em respeito à desconsideração de atos ou 

negócios praticados pelo contribuinte, sem qualquer margem de ponderações ou limites, 

atuando de ofício, lançando o tributo que reputar devido, acrescido de multas e correção 

monetária.  

No entanto, o dispositivo do parágrafo único referido, faz compreender que existe uma 

ressalva que delimita em termos formais a competência da Administração fiscal, o que faz 

nascer à necessidade de uma condição procedimental que se apresente como forma de 

garantia para o contribuinte diante da possibilidade da Administração desconsiderar atos ou 

negócios praticados que considere dissimulados ou simulação relativa. Essa necessidade 

procedimental seria suprida por lei ordinária. 

Na conjectura apontada corrobora a opinião de Cesar A. Guimarães Pereira: “não se 

supõe, por exemplo, que o reconhecimento da simulação possa ocorrer sem a observância 

plena dos princípios da ampla defesa e do contraditório”235. É de considerar que estamos 

                                                           
235 PEREIRA, Cesar A. Guimarães. Ob. cit., p. 239. 
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direcionando para a necessidade de se diligenciar e sujeitar o ato ou negócio jurídico a um 

procedimento específico, pois conveniente serem estipuladas regras de procedimentos a 

garantir a segurança ao contribuinte que por ventura tenha que se sujeitar a um possível ato de 

desconsideração pela Administração fiscal, devendo esse ato ser objeto de procedimento 

disciplinado em dispositivo anterior ao lançamento ou após esse.  

Fazendo um paralelo entre o inciso VII, do art. 149 e Parágrafo Único do art. 116, 

ambos do Código Tributário Nacional, no primeiro dispositivo a Administração fiscal opera 

de ofício desconsiderando e requalificando o negócio jurídico praticado pelo contribuinte. No 

entanto, em relação ao segundo dispositivo citado, pela configuração em que foi 

disponibilizado no ordenamento jurídico, deve ser considerado de forma diferente, pois nos 

coloca a dúvida se aquele negócio jurídico, alvo da Administração fiscal, terá contra o mesmo 

ao final do procedimento administrativo uma anulação, ou será realizada uma requalificação 

do negócio jurídico dependendo da conveniência do Fisco.  

Imprescindível à apreciação da atividade administrativa relacionada ao Parágrafo 

Único do art. 116, do Código Tributário Nacional, tarefa que pode ser julgada um tanto 

quanto difícil pela vagueza do dispositivo e como já apontado anteriormente, a sentido desse 

diploma legal inviabiliza atribuí-lo como critério oponível a uma possível desconsideração 

dos negócios jurídicos praticados, pois se corre o risco de infligir a Constituição Federal, já 

que o planejamento tributário tem fundamento constitucional regularmente enunciado pelo 

preâmbulo da norma maior de 1988, que consolidou um Estado Democrático, destinado a 

garantir a liberdade, segurança e o desenvolvimento.    

A forma de atuação da atividade administrativa nos termos do Parágrafo Único do art. 

116, do Código Tributário Nacional, necessita ter uma delimitação. Quando se trata de elisão 

fiscal, podemos apontar que a conduta do particular é uma construção a viabilizar a melhor 

forma possível a sua conduta ou atitude pela interpretação da norma tributária, o que 

consequentemente irá compor o fato jurídico tributário que reputar mais favorável a sua 

condição, qualificando-se no fato gerador que escolheu na sua interpretação. 

Assim, podemos perceber que existe uma margem de escolha colocada à disposição do 

contribuinte pelo ordenamento jurídico, possibilitando que utilize de sua autônima de 

vontade, fazendo escolha pela melhor condição possível para organização de seus negócios, 

sem ferir o princípio da capacidade contributiva, uma vez que por meio do princípio da 

legalidade, o legislador expõe meios adequados a serem seguidos pelos contribuintes. 

A esse respeito convém considerar que há limites de desconsideração a ser praticado 

pela Administração, pois pela própria natureza da matéria tributária não é possível presumir 
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as condutas relativas a tributos, não havendo como se afastar, nessa hipótese o devido 

processo legal. 

Consideramos o exposto por Cesar A. Guimarães Pereira: 

 

A elisão envolve uma proposta de subsunção (ou de ausência de subsunção), ou seja, 
uma proposta de qualificação jurídica (grifo original) da conduta praticada pelo 
particular. O particular prepara (ou “constrói”) os fatos de modo a conduzir a 
Administração tributária e o Poder Judiciário a reconhecer que a subsunção ocorreu 
(ou não ocorreu) tal como fora planejado por ele próprio. 
A noção de haver uma proposta de ato administrativo (grifo original) na conduta do 
particular ao interpretar a norma tributária e extrair dessa interpretação efeitos 
jurídicos provisórios foi exposta no Brasil por Estevão Horvath, com base na lição 
de Ernesto Eseverri, a propósito do auto lançamento. Eseverri menciona que, através 
do auto lançamento o contribuinte formula “uma proposta de lançamento como 
manifestação de sua vontade de particular com os órgãos da função tributária na 
gestão das receitas públicas”. Horvath aponta que, no auto lançamento, “a quantia 
apurada pelo sujeito passivo é uma mera proposta de lançamento, porquanto o único 
ato a este correspondente, com caráter definitivo, segundo o CTN, é aquele emanado 
da Administração.” 

 

A esse respeito precisa-se de cautela e ponderação, pois mesmo não disposto no 

parágrafo único do artigo 116, do Código tributário Nacional, de forma explícita, não 

podemos esquecer que é preciso respeitar um sistema jurídico que exige um mínimo de 

segurança a ser abstraído do texto da lei, possibilitando ao intérprete uma real extensão do que 

dispôs a norma positivada.   

No que concerne ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, momento da 

formalização do crédito quer seja: i) por declaração; ii) de ofício; ou iii) por homologação, 

procedimentos qualificados como tipos de lançamentos erigidos pela Lei nº 5.172/66, “que 

são ineptas para qualificar o ato-norma administrativo de lançamento, como norma jurídica 

que é.”236 

No artigo 150 do Código Tributário Nacional encontraremos a forma mais usual de 

lançamento tributário, sendo essa modalidade caracterizada de forma legal, onde o próprio 

sujeito passivo, verificando ocorrência do fato gerador, responsabiliza-se a fazer o cálculo do 

valor devido e efetuar o pagamento, cabendo ao sujeito ativo verificar a apuração e valor do 

pagamento efetuado. 

Conveniente salientar que nessa modalidade o que se homologa não é o pagamento 

realizado pelo contribuinte, mas sim o procedimento de apuração do tributo devido. Na 

consideração trazida por Eurico Marcos Diniz Santi, dispõe: 

 

                                                           
236 SANTI, Eurico marcos Diniz de. Lançamento Tributário. 3 ed.  São Paulo: Saraiva, 2010, p. 144. 
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Não há que se falar de homologação do pagamento, pois basta estar o crédito 
regularmente declarado para que se dê a homologação. O que a autoridade 

administrativa homologa é o “crédito instrumental formalizado”: homologa a 

“relação jurídica intranormativa”, produto do cumprimento dos deveres 

instrumentais que disciplinam o modo de produção dessa norma individual e 

concreta celebrada pelo particular.
237

 (grifos originais) 
 

Formaliza-se com esse ato a relação jurídica, o que a partir desse momento passa a 

Administração fiscal verificar e comparar os atos e negócios jurídicos perpetrados pelo 

contribuinte, passando a existir “duas relações: uma posta pelo particular, outra pelo agente 

administrativo”238. 

Insistimos em dizer que o ato praticado pelo contribuinte, quando opta pela construção 

de planejamento tributário, não sobrepõe direito à Administração fiscal de se intrometer no 

espaço de liberdade privada, com o pretexto de obrigar ao particular em refazer os seus 

negócios jurídicos, com o único propósito de que aquele se insira na ocorrência do fato 

gerador, por ventura classificado pela Administração fiscal. 

 Uma das correntes interpretativas do Parágrafo Único em comento analisa ser esse 

dispositivo inútil dentro do ordenamento jurídico, pois considera ser norma ineficaz, no dizer 

técnico. 

Com base nas considerações que vêm sendo demonstrado, o parágrafo único do artigo 

116, do Código Tributário Nacional, tem forte relação com o princípio da legalidade, já que se 

conformará procedimento e haverá um limite à observância da lei, evidenciando que após a 

ocorrência do fato gerador, ao se satisfazer esse procedimento não há como considerar a 

existência de simulação ou de outras patologias que possam viciar o ato jurídico praticado 

com a finalidade de proporcionar a economia fiscal. 

Isso porque hoje não existe segurança para realizar o planejamento tributário, pois a 

falta da lei ordinária que dispõe o final do parágrafo único do artigo 116, do Código 

Tributário Nacional, provavelmente traria o disciplinamento que possibilite desqualificar os 

atos e procedimentos a serem adotados pela Administração fiscal. 

A adoção de uma teoria de abuso de direito, de forma e a falta de causa do negócio 

que vem servindo como fundamento para desqualificação dos atos negociais, representa 

verdadeira ameaça no poder conferido à Administração fiscal a não restringir à observância da 

lei, que de certa maneira facilita a arbitrariedade. 

Acentuamos a importância do princípio da legalidade em relação à matéria tributária, 

pois não há como desconsiderá-lo, já que implica a impossibilidade de a administração abusar 
                                                           
237 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Ob. cit., p. 156. 
238 Ibidem, p. 157. 
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de juízos de conveniência e oportunidade na ocorrência do fato gerador. Absorvemos, então, 

ser vinculada a atividade da administração, nos moldes do artigo 142, do Código Tributário 

Nacional. 

Precisamos esclarecer com o disciplinamento do parágrafo único em comentário, os 

valores protegidos pela Constituição Federal de 1988 restarão intocáveis, já que por 

intermédio do princípio da legalidade teremos um ajustamento do princípio da capacidade 

contributiva, e concretamente ajustando o que pode ser praticado pelo contribuinte no intuito 

de economia de tributos. 

Assim, a norma Complementar nº 104/2001 que proporcionou a mudança do artigo 

116, do Código Tributário Nacional, só passará a ter efeito após promulgação de lei ordinária 

que venha estipular e caracterizar o que serão atos praticados com dissimulação. Ademais, o 

dispositivo sem essa lei ordinária não autoriza a autoridade administrativa desconsiderar os 

atos e negócios do contribuinte pelo fato de o mesmo ter auferido, por meio da realização 

desses atos, uma economia nos custos do tributo.   

No entanto, falta do dispositivo em comento poderá recair na hipótese de existência de 

planejamento tributário que tem como finalidade enganar ardilosamente, usando meios 

engenhosos e artificiais a manipular a ocorrência de fato gerador, acarretando, assim, um 

abuso na utilização das normas jurídicas. 

A falta de regulamentação ensejará na hipótese ardilosa de planejamento tributário que 

pode ser encarada como hipótese de elusão fiscal, já que o legislador de forma expressa faz 

entender que há uma preocupação de repelir os negócios jurídicos que possam dissimular a 

ocorrência do fato gerador, manipulando a natureza dos elementos que o constitui a obrigação 

tributária, fazendo a opção por aqueles atos de cunho dissimulatórios, desejando ocultar a 

efetiva ocorrência do fato gerador. 

Resta saber como será tratado, em termos técnicos, a expressão “dissimulação”, e qual 

o momento de sua verificação, antes ou após o lançamento. Ainda pontuamos pela 

necessidade de que exista uma lei ordinária a disciplinar os procedimentos a respeito da 

desconsideração desses atos negociais. Outra questão a ser considerada diz respeito a que 

efeito causará ao ser desconsiderado o ato “dissimulado”, se ele terá um efeito de anulação ou 

de requalificação por parte da autoridade fiscal. 

Na atual conjuntura tributária, o processo administrativo tributário federal rege-se por 

meio do Decreto nº 70.235/72, que disciplina as possibilidades e procedimentos, alicerçando 

as suas decisões no que diz respeito às nulidades dos atos negociais praticados pelos 

potenciais contribuintes nas hipóteses expressas no art. 59 do referido diploma legal. Assim, a 
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possível nulidade de negócios decorrentes das atividades da autoridade fiscal tem como 

determinação a exigência de que essa se emoldure em uma das disposições advindas do já 

citado art. 59 do Decreto. 

Não se pode olvidar que caberá a autoridade Administrativa fiscal provar a ocorrência 

da ilicitude, já que se trata de critérios objetivos. Não pode o Fisco lançar mão de argumentos 

relativos à conveniência e oportunidade, terá a Administração fiscal de provar a ilicitude dos 

fatos praticados pelo particular.  

A prova, em uma conceituação modesta de Eduardo J. Couture239, deve ser entendida 

como a ação e o efeito de provar, e consequentemente, provar é demonstrar, evidenciar de 

algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação. 

O argumento que se despe sobre as provas decorre, então, da necessidade de que os 

fatos e atos jurídicos, por serem objetos de afirmação ou negação, sejam provados no decorrer 

de um procedimento, quer seja esse administrativo ou judicial. 

A atividade a ser desenvolvida pela Administração a desconsiderar o negócio 

concretizado, levará a efeito os procedimentos admitidos no inciso VII, do art. 149 do Código 

Tributário Nacional, em que o lançamento será considerado juris tantum, recaindo sobre 

contribuinte o ônus da prova, já que a Administração fiscal utiliza de forma subsidiária o 

disposto no art. 333 do Código do Processo Civil, o que no mínimo deve ser considerado 

temerário para Administração, haja vista que esta se utiliza de presunção como elemento de 

prova da ocorrência do fato gerador do tributo, afrontando o princípio da legalidade. 

Com relação aos procedimentos a serem adotados pela autoridade fiscal no 

desempenho de seu poder-dever de fiscalizar, diligenciar em razão de suposta práticas 

cometidas pelo particular no intuito de livrar-se do pagamento de encargos tributários, faz 

Paulo de Barros Carvalho alerta acerca da postura a ser adotada:  

 

Nos autos de infração, o agente limita-se a circunscrever os caracteres fácticos, 
fazendo breve alusão ao cunho doloso ou culposo da conduta do administrado. Isto 
não basta, há de provar, de maneira inequívoca, o elemento subjetivo que integra o 
fato típico, com a mesma evidência com que demonstra a integração material da 
ocorrência fáctica. 240 

 

Percebemos que não pode ser subsidiariamente utilizado pela Administração fiscal o 

disposto no inciso I do art. 333, do Código Tributário Nacional, ou seja, inverter o ônus 

probante para o contribuinte, furtando dessa maneira o Fisco de sua atividade probatória, pois 
                                                           
239 COUTURE, Eduardo J. Fundamentos Del derecho procesal civil. Buenos Aires: Julio César Faira Editor, 

2005. p.  176. 
240 CARVALHO, Paulo de Barros. Ob. cit., p. 547. 
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se acusa, tem que provar. Ademais, se assim for considerada a prova, as garantias 

constitucionais, que devem beneficiar ao contribuinte, contraditório e ampla defesa, serão 

maculadas pela Administração fiscal. 

Vinculamo-nos ao entendimento de que o direito repele, na seara do ilícito, a 

presunção. Em não sendo assim, as composições constitucionais romperão com a adequada 

noção sistêmica da ordem tributária, correndo-se o risco de deixar nas mãos da Administração 

Fiscal para classificar, a sua vontade, repelindo a pretensão desejada pelo particular, quando 

da consecução do negócio jurídico constituindo, e a partir dela (Administração) a construção 

do ilícito.        

Segundo Paulo de Barros Carvalho, “o dolo e a culpa não se presumem, provam-se”. 

Pela importância e relevância da matéria, percebe-se que para existir a desconsideração do ato 

ou negócio jurídico tributário, afasta-se qualquer pretensão de presunção, pois se fosse 

possível, os direitos fundamentais consagrados no texto da Constituição de 1988 seriam 

brutalmente afrontados.  

Não nos custa assumir que nos atos ou negócios jurídicos concretamente exercidos 

pelo particular, com o real objetivo de praticar o planejamento tributário, resultando na elisão 

fiscal, conduta lícita, não poderá a autoridade fiscal de ofício requalificar os atos, utilizando 

fundamentos relativos a presunções, ou até mesmo baseado em fundamentos econômicos, mas 

dependerá da comprovação cabal apontada pela lei, o que concluímos que dentro dessa 

demarcação será possível admitir a viabilidade prática esculpida no parágrafo único do artigo 

116, do Código Tributário Nacional.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Objetivando em não enveredarmos pelos caminhos da prolixidade, e buscando uma 

maior coesão do tema proposto, em que o intento seria identificar os critérios e limites para a 

desconsideração dos atos e negócios jurídicos pela administração fiscal, apontando alguns 

instrumentos admissíveis para superação dos empecilhos existentes, é razoável, fazermos, 

objetivamente, algumas considerações que sintetizam o pensamento desenvolvido.  

 Porém, antes de começarmos a exposição do pensamento conclusivo, é imperioso 

deixar exposto que uma conclusão deve ser parcial, mas nunca fechada às portas para 

possíveis possibilidades de alterarem-se as concepções demonstradas em razão de novas 

percepções de ideias de conhecimentos. Acentuar o debate é provavelmente o que desejamos, 

acendendo a discussão para novas conclusões, seguindo o dinamismo do fenômeno jurídico. 

 Este estudo tem raízes na interpretação de um direito fundamental, o do contribuinte, 

que tem significação decisiva para conservação constitucional, aonde os direitos fundamentais 

chegam a se confundir com os direitos humanos. Nessa esteia de pensamento, fazendo uma 

relação ao que foi consignado no decorrer de nossa pesquisa, o pensamento de Bobbio é 

muito consistente quando chega a dizer que “o problema fundamental em relação aos direitos 

do homem, hoje, não é tanto o de justificá-lo, mas o de protegê-lo” 241. 

 No que diz respeito ao planejamento tributário, consideramos um instrumento lícito à 

disposição dos contribuintes, assegurado constitucionalmente como manifestação de 

valorização dos direitos fundamentais da liberdade, desenvolvimento, bem-estar, livre 

iniciativa, justiça, cidadania, etc. 

Tratou-se, inicialmente, de estabelecer uma compreensão de Estado, para se entender 

em que perspectiva o Planejamento Tributário deve estar inserido e como se dará a 

repercussão na atual concepção do Estado brasileiro, e como deve se comportar o contribuinte 

perante a tributação, e ainda como reflete na esfera individual a interferência estatal 

fracionando o seu patrimônio. 

A evolução dos Estados modernos traz o estudo em relação a dois marcos, o Estado 

liberal, do laissez faire, e o Estado do bem-estar social, mas acrescentou-se ao estudo o 

Estado Regulador, modelo esse que vem adotando a maioria dos países contemporâneos. 

                                                           
241BOBBIO, Noberto.  A era dos direitos. São Paulo: Campus, 1992, p. 24. 
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A promulgação do texto constitucional de 1988 é o marco para indicarmos de forma 

expressa o rompimento de um modelo de Estado, surgindo um Estado Democrático de 

Direito, que procura dar predominância aos valores da solidariedade, isonomia, dignidade 

humana, etc., o que para tanto necessitou abandonar o Estado de Polícia que buscava apenas 

garantia da ordem, segurança. 

As receitas públicas devem ser utilizadas para reduzir as desigualdades sociais e 

garantir a cidadania e a dignidade, como valores fundamentais que o Estado democrático 

estabeleceu, investindo e entregando à população serviços públicos, seja na saúde, educação, 

moradia, transporte ou segurança.  

Uma visão de Estado aparenta ser fundamental no debate sobre planejamento 

tributário, pois a tributação é um paralelo entre quem tem a obrigação de pagar e quem 

arrecada. O cidadão alega que sofre reservas a seu direito de propriedade e restrições a sua 

liberdade, por outro lado o Estado não dispensa a cobrança, pois assegura ser necessário para 

realizar as atividades relativas ao bem comum. 

No que se refere ao Estado brasileiro, em vista da Constituição Federal de 1988, tem 

uma concepção atual alicerçada em um Estado Constitucional Democrático de Direito, ou 

seja, um pensamento na formulação clássica, em que o Estado se submete a lei e a jurisdição. 

Pautamo-nos em um viés político e econômico, e não apenas jurídico, para debatermos 

a matéria tributária relacionada ao planejamento tributário, para entender como a produção de 

normas jurídicas direcionadas a regular essas relações alcançam os objetivos para a efetivação 

de valores externos que compõem o tecido social, conformando um tipo de relação instituída 

entre Estado, cidadão e sociedade, uma ordem normativa adequada a direcionar a própria 

ordem econômica e social em função da ascensão da dignidade humana. 

Na nova conjuntura constitucional brasileira de 1988 temos o § 1º do art. 145, que 

obriga, sempre que possível, que serão os impostos instituídos com caráter pessoal, tendo sua 

graduação segundo a capacidade econômica, para que só assim possa garantir uma 

distribuição justa da carga tributária. 

No entanto, pela uma alta carga de tributos os contribuintes não aceitam a interferência 

do Estado em seu patrimônio, com isso de uma forma ou outra, desde sempre procuram 

praticar condutas tendentes a reduzirem, retardar ou eliminar o pagamento de tributos.   

 Para isso, os contribuintes utilizam meios para legitimar suas posições quando do 

confronto com a administração fiscal.  
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As figuras da elisão, elusão ou evasão fiscal, são utilizadas a justificar que conduta 

veio a ser adotada pelo particular, intencionalmente querendo reduzir os custos com a 

tributação.  

Tratamos de realizar a verificação semântica das expressões relacionadas ao tema 

planejamento tributário, considerando as várias acepções utilizadas pela doutrina dos 

significados para as expressões elisão fiscal, evasão fiscal e elusão fiscal, que estão distante 

de coincidirem. 

Adotamos que a “elisão fiscal” deve ser compreendida como atitude lícita do 

contribuinte que procura adotar um comportamento que opta por opções dentro do 

ordenamento jurídico, a que conduza a uma diminuição dos custos relativos à carga tributária, 

sem praticar atitudes ilícitas. 

A expressão “evasão” foi considerada como sinônimo de conduta praticada pelo 

contribuinte de maneira ilícita, conduta de má-fé do contribuinte, por ação ou omissão, de 

descumprimento direto, total ou parcial, das obrigações ou deveres tributários. 

 A “elusão fiscal” concretiza uma estrutural negocial revestida de elementos válidos e 

permitidos pela ordem jurídica, mas violando a lei em razão de sua finalidade, abusando do 

direito da forma e fraude à lei. 

 Na referência à conceituação de planejamento tributário, associamos ao que seria o 

efeito da elisão fiscal, compreendida como conduta legítima na persecução da economia de 

tributos, que se exteriorizam por meio de atos e negócios jurídicos lícitos, sem qualquer forma 

de contorno ilícito da lei tributária. 

 Não consideramos como planejamento tributário, condutas dos contribuintes que 

abranjam a evasão fiscal ou a elusão fiscal. 

 No que se refere aos princípios, concluímos que o princípio da legalidade não mais 

pode ser entendido de uma maneira absoluta, em vista dos novos paradigmas no que 

perseguem uma maior concretização do texto constitucional, pela influência do tributo sobre a 

ordem econômica, pois a norma tributária induz aos agentes econômicos a prática de 

comportamentos que resultará em algum efeito, quer seja arrecadatório ou não, para tanto a 

relativização do princípio da legalidade se justifica em vista das peculiaridades da legislação 

tributária e o reflexo na ordem econômica. 

No entanto, advertimos que em matéria tributária, sob pena de abuso dos direitos 

fundamentais dos contribuintes, o legislador não pode desobrigar-se de seu dever de 

determinar os elementos essenciais a caracterizar os tributos, quais sejam: sujeito ativo, 

passivo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, ou seja, os elementos necessários à 
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determinação da relação jurídico-tributária, notadamente da obrigação tributária principal, 

devem estar presentes na lei.  

Trazendo uma conjugação pertinente entre o princípio da legalidade e o da segurança 

jurídica, é o que nos conduz a certeza de que não há espaço para que o Estado venha atuar por 

meio de presunções, somente legitimando a sua atuação de forma previsível, para que possa o 

cidadão conhecer previamente seus comandos, e só assim adequar suas condutas em 

conformidade a garantir a situação jurídica prevista. 

 A pretensão à liberdade de auto-organização da empresa por meio do planejamento 

tributário, não pretende colidir com o dever de solidariedade social do contribuinte para as 

despesas públicas com fundamento na sua capacidade contributiva, deve ser observados os 

critérios restritivos da liberdade econômica estabelecida na Constituição. 

 Contudo, não haverá prevalência de um ou outro princípio, capacidade contributiva ou 

legalidade, podendo existir na atual estrutura sistemática jurídica a ponderação dos princípios.   

A introdução do parágrafo único ao art. 116 no Código Tributário Nacional (CTN), 

por meio da Lei Complementar nº 104/2001, fez nascer uma nova discussão em respeito aos 

efeitos tributários advindos das reestruturações resultantes em economia fiscal, já que o 

dispositivo determina que, para a desconsideração de atos e negócios jurídicos, precisarão ser 

garantidos os procedimentos a serem estabelecidos sem lei ordinária.  

Assim, passamos a entender que existe a necessidade de o legislador ordinário fazer 

cumprir a disposição contida no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, 

pacificando o princípio da legalidade e da capacidade contributiva.   

Mesmo considerando que doutrina e jurisprudência convergem na possibilidade de ser 

relativizado o princípio da legalidade em detrimento do já exposto, posicionamo-nos no 

sentido de que existe a necessidade de uma regulamentação por meio de lei ordinária do 

parágrafo único do art. 116 do CTN, para que só assim o contribuinte possa avaliar e adequar 

as suas condutas sem que no futuro sejam suas atitudes consideradas questionadas, 

possibilitando uma autuação, que pode causar irreparável prejuízo a sua atividade econômica, 

pois ficará o contribuinte a depender do Poder Administrativo decidir se a conduta adotada 

por ele foi ou não correta.  

Por consequência, a parte final desse parágrafo único precisa ser encarada como uma 

necessidade para que se tenha completado a disposição legal no que diz respeito à introdução 

no ordenamento jurídico pátrio da Lei Complementar nº 104/2001, observados os 

procedimentos que devem ser estabelecidos por meio de lei ordinária como requisitos para 
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uma possível judicalização decorrente dos fatos praticado pelo contribuinte e, por 

conseguinte, à oportuna possibilidade de desconsideração do negócio jurídico. 

Sabendo-se que é indiscutível que o parágrafo único do artigo 116 do CTN não se 

confundi como o artigo 149, VII, do CTN, em termos procedimentais, já que podemos inferir 

do texto que esse dispositivo comporta um procedimento a orientar a autoridade fiscal a agir 

de ofício quando provado ter o sujeito passivo ou terceiro agido com dolo, fraude ou 

simulação. No entanto, não podemos deixar de ponderar acerca da já existência no 

ordenamento pátrio de um procedimento dispensado à “evasão fiscal”, amparado pelo 

disposto artigo 149, VII do CTN. 

No caso do planejamento tributário, ao se verificar a legalidade da conduta do 

particular-contribuinte pela prática de elisão fiscal a qualificar os atos ou negócios jurídicos 

como dissimulados, deverá a autoridade administrativa comprovar que a atitude do particular-

contribuinte, por meio de sua conduta, deu-se de forma encobrir ato de natureza diverso 

daquele realmente almejado pelo agente.   

 É importante lembrar que para ser o ato ou negócio jurídico desconsiderado, o ônus da 

prova recairá inteiramente sobre a autoridade fiscal, o que indiscutivelmente necessitará da 

instrução de um procedimento administrativo, substanciado pelos princípios constitucionais 

da ampla defesa e do contraditório. 

Uma primeira consideração doutrinária posicionou-se no sentido de afirmar que havia 

sido introduzida uma norma geral antielisão, o que seria inconstitucional com ordenamento 

jurídico. 

Não nos custa assumir que nos atos ou negócios jurídicos concretamente exercidos 

pelo particular, com o real objetivo de praticar o planejamento tributário, resultando na elisão 

fiscal, conduta lícita, não poderá a autoridade fiscal de ofício requalificar os atos, utilizando 

fundamentos relativos a presunções, ou até mesmo baseados em fundamento econômicos, mas 

dependerá da comprovação cabal apontada pela lei. O que concluímos que dentro dessa 

demarcação será possível admitir a viabilidade prática esculpida no parágrafo único do artigo 

116 do Código Tributário Nacional.      

 Percebemos que esse entendimento é ponto de partida no cenário atual para 

compreensão do estudo dos limites e critérios para desconsideração dos atos e negócios 

jurídicos pela administração fiscal na análise do planejamento tributário. 
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