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I – FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO AO 
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO 
 
O desejo do homem, nunca satisfeito ou superado, de ganhar sempre 

mais, leva-o a buscar todas as formas possíveis para evitar o pagamento de 
tributos que possam ser por ele devidos. O mesmo ocorre com as pessoas 
jurídicas cujo objetivo, ínsito à toda sociedade, seja a produção de lucro. 
Outrossim, a incontida voracidade fiscal, tornando a carga tributária cada vez 
mais onerosa, exacerba e até impõe a necessidade de se atingir esse desiderato, 
embora o fisco, por seu turno, tenha o direito e o dever de sanar falhas da 
legislação ou de preencher lacunas na mesma, visando aperfeiçoar a arrecadação 
tributária. 

 
Em outras palavras, é absolutamente natural que qualquer homem 

procure evitar situações em que tenha que recolher tributos, o que ocorre 
principalmente quando ele se vê diante de um novo negócio ou de uma 
reestruturação do seu patrimônio, perante o que, dentre mais de uma alternativa 
possível, certamente ele vai escolher a que lhe apresente maior segurança e 
melhores consequências econômicas, inclusive sob o ponto de vista tributário. 

 
O mesmo ocorre em qualquer sociedade, principalmente nas 

empresárias, quando da sua organização ou de alguma reorganização, inclusive 
quando vai adentrar em novos negócios ou outros tipos de expansão. Sempre, ao 
lado das considerações das alternativas possíveis e das suas consequências nas 
relações privadas, necessariamente é considerado o encargo tributário derivado 
de cada uma delas. Nem seria de se esperar outro comportamento, já que, por 
destinação e definição legal1, essas pessoas jurídicas visam (tem por finalidade) 
congregar esforços e recursos dos seus sócios para a obtenção e a partilha de 
lucros, os quais serão tanto maiores quanto menores forem seus custos e 
despesas, inclusive de natureza tributária. 

 
Surge daí a atividade de planejamento tributário, que se traduz 

exatamente como a organização do patrimônio, dos negócios e dos atos do 
indivíduo e das empresas de maneira a evitar ou reduzir o peso dos tributos. 

                                                
1 Código Civil, art. 981 e outros. As sociedades distinguem-se das associações 
exatamente porque estas não têm intuito lucrativo (art. 53). 
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E logo se colocam as questões inevitáveis: 
 
- É lícito deixar de pagar ou reduzir tributo? 
 
- Quando e em que circunstâncias há licitude ou ilicitude nas 

práticas adotadas? 
 
As respostas criteriosas a essas indagações, isentas de interesses 

preconcebidos, somente são obtidas pelo conhecimento do sistema jurídico 
vigente, o qual nos fornece orientação segura quando considerado o problema 
em tese, embora casos concretos possam confrontar os limites entre a legalidade 
e a ilegalidade. 

 
Uma primeira e fundamental observação, premissa necessária para 

todas as demais, consiste em que o sistema jurídico brasileiro admite a 
possibilidade de a pessoa planejar seus atos e negócios de forma a não pagar 
tributo ou a incidir na menor carga tributária possível, ou mesmo de forma a 
postergar o momento em que deva recolher algum tributo, o que é uma maneira 
indireta de economia fiscal. 

 
Em outras palavras, ninguém é obrigado a praticar os atos ou 

negócios que acarretem incidências de tributos ou de tributos mais onerosos. 
 
Decorre esse direito da própria liberdade de fazer ou deixar de fazer 

qualquer coisa que não seja vedada ou exigida pela lei (Constituição Federal de 
1988, art. 5o, inciso II) e do fato de que a obrigação tributária é regida pelo 
princípio da legalidade, segundo o qual ela somente nasce pela ocorrência 
efetiva de uma das hipóteses de incidência constantes das várias leis ordinárias 
sobre os diversos tributos, baixadas estas conforme a discriminação 
constitucional do poder de tributar, seja este detido pela União, pelos Estados ou 
Distrito Federal, ou pelos Municípios (art. 150, inciso I). 

 
Corolário destes preceitos fundamentais assegurados nas garantias 

constitucionais individuais e nos limites ao poder de tributar, e que imprime 
uma das características essenciais à obrigação tributária, é que a pessoa, ainda 
não contribuinte ou sujeito passivo por responsabilidade, não está obrigada a 
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pagar tributo sem que ocorra o respectivo fato gerador, assim como não está 
obrigada a adentrar nas circunstâncias de fato ou de direito que constituem o 
fato gerador, apenas para tornar-se devedora do respectivo tributo.  

 
Com efeito, o fato gerador é a situação definida em lei como 

necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária (Código Tributário 
Nacional - CTN, art. 114), a qual, uma vez ocorrida exatamente conforme a 
descrição hipotética constante da lei, faz incidir a norma tributária, vinculando o 
sujeito passivo numa relação jurídica tributária com o sujeito ativo (CTN, art. 
113, parágrafo 1o). 

 
Portanto, apenas após a ocorrência dessa situação a pessoa torna-se 

sujeito passivo – contribuinte ou responsável – da correspondente obrigação 
tributária, a partir de então já existente. 

 
Todavia, antes de ocorrer efetivamente essa situação definida em 

tese na lei não há tributo devido. Somente depois de existente o fato, exatamente 
como foi definido em tese na lei como gerador de incidência, há tributo devido, e 
a partir daí o sujeito passivo não mais pode se esquivar da obrigação tributária 
já nascida. 

 
Por isso, à luz da liberdade de não fazer o que a lei não impõe e de 

fazer o que a lei permite, é lícito ao sujeito passivo não adentrar na situação legal 
de tributação, nada lhe forçando a tanto apenas para carrear recursos do seu 
patrimônio particular para o erário público. Daí ser legítimo o planejamento 
tributário que procure a prática de atos e negócios não inseridos nas situações 
legais de tributação, ou inseridos em situações legais de menor tributação. 

 
Embasada nestes fundamentos, a liberdade de planejar e praticar 

atos que não produzam tributação, ou que acarretem a redução das obrigações 
tributárias futuras, assim como a liberdade de omissão da prática de atos que 
importem em tributo devido, apresenta-se como um direito constitucional. 

 
A liberdade de praticar ou não os fatos geradores, além de 

representar uma das características essenciais da obrigação tributária, é de tal 
magnitude que distingue a obrigação tributária de outras situações em que 
ocorrem passagens forçadas do patrimônio particular para o patrimônio 
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coletivo. 
 
Essa característica, ademais, é de tal importância que o seu 

fundamento também empresta fundamento ao direito de planejar a elisão fiscal, 
e decorre do direito de propriedade (Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso 
XXII), o qual exclui o confisco, isto é, a subtração do patrimônio particular, 
forçada e imotivada.  

 
Ora, a subtração a título de receita tributária distingue-se do 

confisco porque é motivada pela lei tributária, promulgada de acordo com a 
discriminação constitucional de rendas tributárias, e pela ocorrência real dos 
respectivos fatos geradores, cuja ocorrência ou não ocorrência deve 
necessariamente situar-se no campo das liberdades individuais de fazer ou 
deixar de fazer. 

 
É errado supor que o confisco exista apenas em decorrência de um 

ato de força do Governo, entendido este como sendo o Poder Executivo, por 
algum dos seus agentes, agindo sem base em lei. É errado porque uma lei votada 
pelo Parlamento, que obrigasse o cidadão a entregar bens do seu patrimônio 
pessoal ao erário público ou a outrem, sem qualquer motivação 
constitucionalmente válida, estaria ferindo o direito de propriedade e também 
instituindo confisco. 

 
Mesmo quando a Constituição excepciona o direito de retenção da 

propriedade particular pelo indivíduo, e, em atenção a interesses sociais, admite 
a sua desapropriação, o faz sob o requisito de prévia e justa indenização. Isto 
equivale, em última análise, a reafirmar o direito de propriedade, uma vez que 
esta não é diminuída, mas apenas substituída por indenização do seu mesmo e 
exato valor. 

 
Outra subtração patrimonial forçada, e que não se confunde com 

tributo – até mesmo pela definição deste, dada pelo art. 3º do CTN 2 –  é a feita a 
título de penalidade por infração de qualquer norma, tributária ou não. Todavia, 
a pena tem suporte constitucional em virtude de representar sanção de ato 

                                                
2 “Art. 3º - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ..., que não se constitua em 
sanção de ato ilícito, ...”. 
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ilícito praticado pela pessoa que seja responsável pelo mesmo ou por suas 
consequências. 

 
Por conseguinte, o que nitidamente distingue o tributo do confisco é 

que aquele decorre de lei, com fundamentação constitucional, e somente é 
devido se a prática do fato gerador for decorrente da liberdade do indivíduo de 
também deixar de praticá-lo. 

 
Essa liberdade também deve ser manifestada pela possibilidade 

jurídica da pessoa fazer o que quiser com o seu patrimônio com vistas a amoldá-
lo, ou as suas variações, a um modelo que lhe permita não incidir em tributos, ou 
que lhe importe em incidências menos onerosas. 

 
Neste particular, convém não olvidar jamais que o direito de 

propriedade somente é o que é através dos atributos que outorga ao 
proprietário, atributos estes que lhe permitem usar os respectivos bens, deles 
gozar e deles dispor, todos eles significando que o dono do patrimônio particular 
tem a opção de dar aos seus bens a destinação que melhor lhe aprouver, assim 
como detém o direito de proteção (medidas de defesa, seja contra perda, seja 
contra diminuição) e o direito de valorização da coisa objeto do seu direito 
(medidas de multiplicação). 

 
Exatamente por ser assim, e sob pena de não ser o que é, o direito de 

propriedade exclui automaticamente o confisco pelo Poder Público e o esbulho 
ou qualquer outra turbação por indivíduos particulares, pois ele se manifesta 
“erga omnes”. 

 
Sendo tais garantias imanentes ao direito de propriedade, do qual 

elas decorrem, o confisco é contraponto, antítese e negação do mesmo direito, 
motivo pelo qual é dispensável qualquer disposição constitucional ou legal que 
expressamente manifeste a sua proibição, bastando estar garantida a 
propriedade privada. 

 
Pois bem, a elisão fiscal deriva desse direito e necessariamente 

carrega consigo todos os referidos atributos da propriedade, que lhe dão 
suporte. No âmbito tributário, esses atributos manifestam-se exatamente 
através da elisão, podendo esta ser praticada dentro da amplidão dos mesmos. 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

7 

Em outras palavras, o planejamento tributário é exercido dentro da ampla 
possibilidade de uso, gozo e disposição dos elementos patrimoniais e sob o 
amparo da liberdade das ações ou omissões da pessoa do proprietário, tudo 
como melhor lhe aprouver, desde que observadas as prescrições das leis a eles 
aplicáveis dentro da ordem constitucional. 

 
Pela mesma razão, o planejamento da elisão fiscal traduz e 

manifesta o exercício do direito de proteção contra a subtração tributária, até 
onde for possível ao proprietário, seja a proteção total através da elisão de um 
fato gerador, seja a proteção parcial através da redução do ônus decorrente de 
um fato gerador futuro que não seja evitado. 

 
Além disso, o planejamento da elisão fiscal deriva do direito de 

valorização do patrimônio através do seu emprego com a maior economia fiscal 
possível. 

 
E, finalmente, como ato ínsito ao direito de propriedade, o 

planejamento da elisão fiscal contrapõe-se ao confisco de bens patrimoniais por 
via de tributação confiscatória. 

 
Daí que, se alguém fosse obrigado por lei a praticar os fatos 

geradores, de confisco se trataria, disfarçado de tributo, e nenhuma garantia 
haveria para a propriedade privada. 

 
Realmente, a falta de liberdade para praticar ou não os atos que 

caracterizam um fato gerador, seria equivalente à instituição direta e inelutável 
da obrigação de entregar bens particulares ao domínio público, isto é, 
equivaleria ao confisco. Neste caso, nem haveria necessidade de a lei instituir o 
fato gerador como hipótese de incidência, sendo suficiente que determinasse ao 
cidadão a entrega de determinada parcela do seu patrimônio, havendo ou não 
fato gerador. Em outras palavras, o fato gerador seria absolutamente inútil no 
sistema, representando um papel meramente formal e fictício. 

 
Daí porque a pessoa tem o direito de não pagar tributo, desde que, 

usando da sua liberdade, assegure a intocabilidade do seu patrimônio, não 
praticando os atos e negócios que se constituem em fatos geradores de tributos. 
Pelas mesmas razões, pode diminuir a incidência de tributos sobre o seu 
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patrimônio quando seus fatos geradores vierem a ocorrer, desde que o faça com 
a guarda das devidas cautelas. 

 
Como escreveu o douto Alfredo Augusto Becker, “a lei tributária não 

é um falcão real que do punho do Executivo alça vôo para ir à caça do fato 
gerador” 3. Ao contrário, e na verdade, os fatos geradores estão por aí como 
meras hipóteses instituídas em leis, para que as pessoas os pratiquem ou deixem 
de praticá-los de acordo com a sua liberdade de fazer ou deixar de fazer. 

 
Realmente, sendo a obrigação “ex lege”, após a ocorrência do fato 

imponível não importa se a pessoa, já contribuinte, tenha ou não querido 
incorrer no respectivo fato gerador. Porém, antes da ocorrência é ela quem 
comanda seus atos no sentido de adentrar ou não na situação tributável. 

 
No dizer de Brandão Machado, tratando exatamente da incidência 

da norma tributária, “a grande verdade é que o homem, e somente o homem é 
quem decide se determinado fato produz, ou não, conseqüências jurídicas”. 4 

 
No mesmo sentido, e sobre o mesmo tema, outra não é a lição de 

Paulo de Barros Carvalho, que destaca ser “importante dizer que não se dará a 
incidência se não houver um ser humano fazendo a subsunção e promovendo a 
implicação que o preceito normativo determina. As normas não incidem por força 
própria. Numa visão antropocêntrica, requerem o homem, como elemento 
intercalar, movimentando as estruturas do direito, extraindo das normas gerais e 
abstratas outras gerais e abstratas ou individuais e concretas e, com isso, 
imprimindo positividade ao sistema, quer dizer, impulsionando-o das normas 
superiores às regras de inferior hierarquia, até atingir o nível máximo de 
motivação das consciências e, dessa forma, tentar mexer na direção axiológica do 
comportamento subjetivo”. 5 

                                                
3 BECKER, Alfredo Augusto, “Teoria Geral do Direito Tributário”, Editora Saraiva, 2a ed., 
p. 103. 
4 MACHADO, Brandão, prefácio ao livro “Imunidade Tributária”, de José Wilson Ferreira 
Sobrinho, Sergio Antonio Fabris, 1996, p. 50. 
5 CARVALHO, Paulo de Barros, “Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária”, sua 
tese para professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Da 
segunda fase em diante, encontram-se fundamentalmente as mesmas ideias in “Direito 
Tributário – Linguagem e Método”, Editora Noeses, 2008, p. 169. 
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O direito ao planejamento dos atos da pessoa perante suas possíveis 

implicações tributárias – repita-se, ínsito ao direito de propriedade – vem 
garantido especificamente pela proibição constitucional da utilização do tributo 
com efeito de confisco (art. 150, inciso IV), cuja proibição estaria violada, entre 
outras circunstâncias, e principalmente, se não houvesse a referida liberdade. 

 
Pessoalmente tenho sustentado ao longo de muitos anos que o 

confisco tributário – ou o tributo com efeito confiscatório, a teor do dispositivo 
constitucional – fica caracterizado se a lei estabelecer a obrigação de a pessoa 
adentrar na situação definida como fato gerador, ou obrigá-la a incidir em 
obrigação com maior base de cálculo, ou ainda se a lei inibir a adoção de 
medidas de uso, defesa e valorização do patrimônio através da elisão fiscal. 

 
Não é este o pensamento da doutrina dominante, nem da 

jurisprudência, para as quais o confisco tributário é considerado como sendo o 
efeito decorrente do elevado valor da tributação, isto é, de valor que não deixe 
recursos para a sobrevivência digna ou para a subsistência do contribuinte, ou, 
como preferem outros, o montante que exceda o chamado “mínimo existencial”. 

 
Contudo, o critério do valor exageradamente oneroso é inadequado 

por ser impreciso e não objetivo, em virtude do que somente pode ser admitido 
quando o “quantum debeatur” de uma determinada obrigação tributária for 
mais elevado do que a própria materialidade tributável, porque, neste caso, o 
tributo tem que ser subtraído não da grandeza do fato gerador (da capacidade 
contributiva nele contida), mas, sim, de parcelas do patrimônio não envolvidas 
com ele. Com efeito, sendo exigido mais do que a própria grandeza econômica do 
fato gerador, também fica contrariado o princípio da capacidade contributiva, a 
qual é limitada exatamente pelo montante passível de tributação em cada 
situação de obrigação tributária, de tal modo que qualquer cobrança em excesso 
à base tributável acaba por exceder a capacidade contributiva então 
manifestada. 

 
Portanto, a distinção entre tributo ou obrigação tributária e confisco 

tem que ser estabelecida através de outro critério científico, claro e objetivo. 
Entre outros que podem ser considerados, um critério reside exatamente da 
liberdade de uso, gozo e disposição do patrimônio privado. 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

10 

 
Pode-se recorrer a um exemplo que bem demonstra a procedência 

deste critério de distinção entre tributo e confisco, assim como a impropriedade 
de se classificar como confiscatória a tributação simplesmente onerosa. 

 
Suponha-se que uma pessoa detenha patrimônio de R$ 

10.000.000,00 em dinheiro ou em caderneta de poupança, estando em situação 
estática, isto é, de não movimentação desse valor, portanto livre de tributação. 
Se o Poder Público lhe subtrair imotivadamente a soma correspondente a 
apenas um por cento do referido patrimônio, isto é, R$ 100.000,00, 
inegavelmente haverá confisco, a despeito da reduzida relação porcentual entre 
o valor subtraído e o valor total do patrimônio da pessoa, e mesmo tendo 
restado a esta bens suficientes para sua subsistência e mesmo uma existência 
digna. 

 
Igualmente, se essa pessoa aplicar a mesma importância total de R$ 

10.000.000,00 em cem imóveis de R$ 100.000,00 cada um, se imotivadamente 
lhe for subtraído apenas um desses imóveis também haverá confisco, apesar de 
lhe restarem noventa e nove imóveis, igualmente suficientes para prosseguir sua 
vida. 

 
Contudo, se a alíquota do IPTU devido por essa mesma pessoa sobre 

o seu patrimônio imobiliário de R$ 10.000.000,00 for de um por cento, o mesmo 
valor desse imposto – R$ 100.000,00 – sem dúvida (ao menos a maioria 
concordará que) tal exação não representa confisco, não porque seja 
proporcionalmente pequena e porque o contribuinte conserve recursos 
suficientes para o seu mínimo existencial, mas, sim, porque o tributo terá 
decorrido da livre decisão da pessoa movimentar o seu patrimônio no sentido do 
fato gerador desse imposto. 

 
Outrossim, essa pessoa tinha ampla liberdade para ter dado outra 

destinação ao seu patrimônio, que evitasse o IPTU mas a submetesse à outras 
incidências tributárias, ou que a deixasse na situação estática inicialmente 
referida, de não incidência ou isenção total de tributos. 

 
Todas estas possibilidades, que se abrem para a pessoa decidir fazer 

isto ou aquilo com o seu patrimônio, decorrem de que a sua decisão é pessoal e é 
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derivada dos direitos constitucionais de liberdade e de propriedade privada, que 
garantem a ela não poder ser forçada a praticar qualquer fato gerador de 
qualquer obrigação tributária, ou não poder ser limitada nas suas escolhas e nas 
suas atitudes, pois, enquanto ela estiver agindo dentro da lei, terá ampla 
liberdade para tudo isso. 

 
No debate deste tema, têm sido feitas oposições a tal afirmação, 

alegando-se que a propriedade privada não é absoluta, assim como não é 
absoluto qualquer outro direito, mesmo de índole constitucional, como também 
não é absoluto sequer qualquer princípio constitucional. 

 
Tudo isso é correto, mas, no entrechoque de direitos e de princípios 

constitucionais, todos eles se aplicam na medida do possível e do razoável, 
segundo as circunstâncias de cada caso. 

 
Não há dissenso doutrinário quanto a que os princípios 

constitucionais não se revogam mutuamente, pois todos vigem em conjunto 
normativo integrado, de tal modo que em cada situação é necessário ponderá-los 
para que a norma a ser aplicada concretamente respeite todos os princípios que 
estejam envolvidos, e que possam ser simultaneamente observados, afastando-
se, apenas “in casu”, os que se tornarem incompatíveis com aqueles que se 
mostrarem inafastáveis nessa situação. 

 
Ora, em assuntos tributários é absolutamente inafastável o princípio 

da legalidade. 
 
Humberto Ávila, em magistral conferência proferida em novembro 

de 2006 perante o XX Congresso Brasileiro de Direito Tributário promovido pelo 
Instituto Geraldo Ataliba – Instituto Internacional de Direito Público e 
Empresarial – IDEPE, abordou a problemática dos princípios, exatamente no 
tocante ao tema do planejamento tributário e da exegese, em cujo contexto 
abordou os dois modos de se enfrentar uma questão relacionada com a 
interpretação de uma norma, tendo dito: 6 

 

                                                
6 Veja-se ÁVILA, Humberto Bergstrom, Revista de Direito Tributário n. 98, p. 74. 
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“Nós temos problemas relacionados a uma série de questões 
tecnológicas que não estavam abrangidas anteriormente. Como 
nós vamos sustentar uma espécie de vinculação a conceitos 
constitucionais mínimos – insistem esses autores – se nós teremos, 
então, problemas de anacronismo legislativo? E como nós vamos 
sustentar essa idéia de conceitos mínimos, se nós sabemos que os 
empresários, muito criativos, terminam se desviando desses 
conceitos, e muitas vezes praticando de verdade determinados 
negócios que escapam daqueles conceitos? Essas são as questões 
postas pela teoria que denominei de ‘moderna’. 
 
Para resolver essas questões, eu diria que temos dois caminhos. Ou 
nós combatemos o anacronismo legislativo e a evasão ‘por meio da 
interpretação’ – que é o que a corrente moderna sustenta –, ou nós 
combatemos o anacronismo e a evasão por meio de ‘modificações 
legislativas’, quando elas forem necessárias. 
 
De um lado, nós poderíamos analisar esses conceitos e, com base 
numa interpretação teleológica, finalística, baseada em princípios 
como solidariedade social, função social da propriedade e 
dignidade humana, ou, ainda, por meio de uma operação de 
analogia, tributar fatos não previstos, porque não imaginados na 
época pelo legislador; poderíamos, ainda, fazer um processo de 
extensão teleológica, imaginar o que o legislador teria pensado se 
tivesse conhecido a realidade que, na época da edição da lei, não 
existia. Nesse tipo de raciocínio, se o legislador tributa maçãs, nós 
vamos aceitar a aplicação da lei tributária também para o caso 
das peras, porque as duas são frutas – e assim sucessivamente –, 
sempre imaginando intenções, finalidades, com o propósito de 
colher determinados fatos que ocorrem à margem da hipótese de 
incidência. Tudo isso para combater o anacronismo legislativo. 
 
Em vez de trilhar esse caminho, nós podemos, de outro lado, 
evoluir nos conceitos não pela interpretação, mas pela modificação 
legislativa. Se os empresários praticam de fato operações que não 
se enquadram nos conceitos previstos na Constituição e 
concretizados pelo legislador, o legislador terá, então, através de 
uma modificação legislativa, mediante criação de presunções, de 
alcançar estas situações. 
 
Esse problema, agora posto, é um problema grave. Nós vamos 
optar pela modificação conceitual pela interpretação ou pela 
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modificação legislativa? Por que é um problema grave? Porque a 
nossa Constituição não tem apenas os princípios da legalidade, da 
segurança jurídica, do Estado de Direito, retroatividade, 
anterioridade, que são princípios relacionados à segurança 
jurídica, princípios que eu qualificaria de princípios ‘formais’. A 
nossa Constituição também tem princípios que poderíamos 
chamar de princípios ‘materiais’, relacionados à solidariedade, à 
função social da propriedade, à dignidade humana – e por aí afora. 
Ora, se nós temos uma ambivalência principiológica, isto é, 
princípios para um lado e princípios para outro lado, como é que 
nós vamos resolver essa questão? Aqueles adeptos da teoria 
tradicional dizem: ‘Nós temos que privilegiar a segurança jurídica 
e a legalidade’. Estão corretos. Uns, da teoria moderna, dizem: 
‘Não, nós temos que privilegiar os conceitos jurídicos 
indeterminados, de boa-fé, função concreta dos contratos, ou os 
princípios constitucionais da solidariedade social, da dignidade 
humana’ – e por aí afora. Eles também estão corretos. Se nós temos 
uma ambivalência principiológica, como é que nós podemos 
resolver a questão? Aí entra em cena a questão de ‘coerência 
sistemática’. O que ela significa? Se nós temos princípios que 
apontam para mais de uma direção, temos que investigar qual é a 
aglutinação maior da nossa Constituição. Se nós temos uma 
preferência axiológica para um desses lados, e se nós temos uma 
concatenação de princípios mais para um lado em detrimento de 
outra orientação, então, o caminho para a solução está dado. E, 
nesse sentido, eu diria: nós temos uma Constituição que privilegia 
princípios garantistas. Sim, pois nós temos uma Constituição que 
começa com ‘Estado de Direito’. Nós temos todas aquelas garantias 
como legalidade, igualdade na lei e perante a lei, todos os 
instrumentos para combater a falta de controle no poder; e 
quando o constituinte resolve entrar na matéria tributária, ele fala 
rapidamente da capacidade contributiva, obedecendo os direitos e 
garantias individuais, e trata das limitações, limitações sempre 
oponíveis ao Estado, e não como instrumentos do Estado para 
tributar. E, quando o faz, toca nesses princípios formais, 
legalidade, retroatividade, anterioridade, proibição de confisco. 
Ora, há uma preferência axiológica da nossa Constituição pelo 
controle de poder. O decisivo, no entanto, sequer é isso. O decisivo é 
que, quando a Constituição vai atribuir poder, não faz como a 
Constituição italiana, que tem dois dispositivos, um dizendo que 
tem que ser instituído imposto por meio de lei e outro dizendo que 
os impostos devem obedecer à capacidade contributiva. A nossa 
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Constituição também não faz como a Constituição alemã, que não 
tem regras de competência, e apenas estabelece princípios e tipos 
tributários. A nossa Constituição atribui poder por meio de regras, 
enuncia expressões – expressões, essas, que são continuamente 
definidas pelos operadores do Direito há décadas. Esta opção por 
atribuição do poder por meio de regras nos mostra que, apesar de 
nós termos princípios que indicariam uma certa ambivalência – 
ora um individualismo, ora um solidarismo –, nós temos uma 
preferência axiológica da nossa Constituição pela limitação do 
poder. 
 
..... 
 
O que pretendo dizer, com isso? Afirmar que é permitido usar das 
formas jurídicas mesmo que – é este o ponto – o propósito seja 
economizar, porque me parece que o propósito de economizar está 
dentro do princípio da liberdade de exercício de atividade 
econômica. O que não se pode é abusar. Isso, evidentemente, fará 
com que alguns contribuintes se beneficiem. Cabe ao legislador 
modificar a legislação, para adaptar essa legislação às novidades 
que surgem no mercado. Mas não podemos atribuir ao intérprete a 
liberdade de ele, estendendo a hipótese legal ou criando tributação 
por meio de analogia, alcançar esses fatos que o legislador não 
alcançou.” (os grifos foram apostos aqui) 

 
Ademais, nesta questão dos princípios, quando ainda voltada para a 

elisão fiscal, é bom não perder de vista que na Constituição do Brasil o direito de 
propriedade é ressalvado expressamente apenas pelo uso social da propriedade, 
o que, entretanto, não significa haver a obrigação de incorrer na tributação, ou 
que, em nome do social, possa haver confisco, assim como não significa que 
possa haver a obrigação jurídica do proprietário de uma casa ceder um cômodo 
vago para acolhimento de pessoas “sem-teto”, ou que haja obrigação jurídica de 
alguém fazer assistência social com o dinheiro do seu patrimônio. 

 
O mesmo ocorre com outros princípios amiúde invocados no 

combate ao direito de elisão fiscal, ou na tentativa de justificar a sua limitação, 
princípios estes como os da solidariedade social, da isonomia e da capacidade 
contributiva. 
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Ora, inicialmente é preciso dizer que tais princípios não são dogmas 
que obriguem a pessoa a ser contribuinte, ou maior contribuinte, até porque 
somente é possível haver qualquer pretensão estatal, e somente é possível aferir 
capacidade contributiva – e também falar em tratamento isonômico – após a 
ocorrência do fato gerador de alguma obrigação tributária. 

 
Também é preciso dizer que capacidade contributiva não é um 

atributo intrínseco, originário ou hereditário da pessoa, ou do simples fato de ter 
patrimônio ou riqueza, pois é atributo que lhe advém da ocorrência do fato 
gerador de alguma obrigação tributária e da densidade econômica do mesmo, 
dado que a grandeza econômica da matéria que se constitui no fato gerador é a 
própria dimensão quantitativa ou valorativa – o verdadeiro índice e limite – da 
respectiva capacidade contributiva. 

 
Desse modo, antes da ocorrência do fato gerador não há essa 

capacidade, mas simples expectativa da mesma, ou capacidade contributiva 
meramente potencial. 

 
Exatamente por isso, nesse tempo que antecede a ocorrência do fato 

gerador, o fisco nada pode exigir, sendo ele mero expectador no aguardo das 
ações da pessoa para, depois delas e em consequência delas, reclamar o que 
eventualmente passar a lhe ser devido. 

 
Acresce que a capacidade contributiva da pessoa, quando já 

contribuinte, somente se apresenta, assim como também somente se impõe a 
isonomia, a partir do momento da ocorrência do fato gerador, sendo que essa 
manifestação da capacidade de contribuir opera-se exclusivamente em relação à 
respectiva e específica obrigação tributária, assim como a isonomia se afere 
apenas em relação à mesma. 

 
Daí não haver uma capacidade contributiva que simplesmente seja 

atrelada ao poder econômico intrínseco no patrimônio ou atrelada à riqueza da 
pessoa, ou que decorra desses elementos, salvo quanto ao imposto sobre 
grandes fortunas ou sobre o patrimônio, mas mesmo assim nos limites da lei que 
os definir. Daí também não haver uma capacidade contributiva herdada 
hereditariamente, a não ser quanto ao imposto sobre a transmissão “causa  
mortis” de bens, mas igualmente nos respectivos limites legais. 
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Aliás, se pudesse haver cobrança de qualquer outro tributo que não 

os incidentes sobre o patrimônio ou a grande fortuna, pela simples existência da 
fortuna ou riqueza da pessoa, isto é, em nome de uma suposta e proclamada 
capacidade contributiva, estaria estabelecida uma enorme confusão derivada de 
pretensões fiscais conflitantes, e instalada a total insegurança jurídica, pois não 
haveria regra clara e objetiva sobre qual ente público cobraria tributo sobre a 
pessoa e sua fortuna ou riqueza, que tributo ou tributos seriam cobrados, sobre 
que valor e por qual alíquota. 

 
Fica claro, portanto, que antes da ocorrência do fato gerador de um 

determinado tributo somente se pode prever em tese uma possível e eventual 
obrigação tributária futura, assim como somente em tese se pode prever uma 
possível e eventual capacidade contributiva a ser manifestada concretamente 
pela ocorrência atual, se vier a se efetivar, do fato gerador que até então fora 
objeto de mera definição hipotética na lei. E somente após a ocorrência atual do 
fato gerador pode-se aplicar o princípio da isonomia em relação a todos os 
contribuintes que estiverem na mesma situação, assim como em relação a todas 
as pessoas que estiverem em situação diversa daquela que é o fato gerador. 

 
Mas não é só, uma vez que, mesmo após a ocorrência do fato 

gerador de um determinado tributo, somente se pode proclamar a existência de 
capacidade contributiva nos estritos termos em que a lei descrever e quantificar 
a respectiva obrigação tributária, porque a capacidade contributiva é índice 
presuntivo contido na hipótese de incidência prevista na lei, e é limitada por 
esta. 

 
Por isso mesmo, se duas pessoas praticarem iguais fatos geradores, 

com iguais bases de cálculo, não é possível exigir mais tributo de uma delas ao 
argumento de que é mais rica do que a outra, o que lhe daria maior capacidade 
contributiva e exigiria tratamento mais oneroso para ela, em nome da isonomia, 
que exige tratar diferentemente os que forem desiguais. É que, em relação a 
essas obrigações tributárias, as duas pessoas são rigorosamente iguais. 

 
Ainda por isso, a existência de capacidade contributiva derivada da 

ocorrência de um fato gerador não estabelece uma continuidade de capacidade 
contributiva da mesma pessoa, ainda que em relação ao mesmo tributo, o qual 
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não voltará a ser cobrável se não voltar a ocorrer um novo fato gerador desse 
tributo. Todavia, com relação àquela obrigação já nascida, a respectiva 
capacidade contributiva esgota-se nela. 

 
Verifica-se, portanto, que, mesmo na circunstância de fato gerador já 

ocorrido, a capacidade contributiva é aquela que decorre da descrição legal da 
hipótese de incidência e da sua base de cálculo, assim como da subsunção dos 
fatos reais a ela, e não de outros elementos externos ao fato gerador. Muito 
menos de elementos anteriores ao fato gerador. Também assim com a isonomia, 
pois somente se pode comparar pessoas em razão dos fatos geradores já 
ocorridos, e de cujas obrigações tributárias elas sejam ou não sejam 
contribuintes. 

 
Ora, considerando-se que a elisão processa-se necessariamente 

antes da ocorrência do fato gerador, conclui-se que todos os princípios 
constitucionais acima referidos ainda não atuam quando da prática elisiva, 
motivo pelo qual não podem ser opostos ao direito de efetivá-la. 

 
Aliás, os limites ao poder de tributar, assim como os direitos e as 

garantias individuais, são defesas do contribuinte e da pessoa contra o Poder 
Público, e não armas deste contra aqueles, segundo já decidiu o Supremo 
Tribunal Federal 7. 

 
Pelas mesmas razões, a lei não pode obrigar a pessoa a praticar o 

fato gerador sob os auspícios do art. 5º, inciso II, da Constituição Federal – que 
estatui que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa 
senão em virtude de lei – porque se trata de direito e garantia individual, 
proteção contra Poder Público, e aplica-se em sintonia com os demais princípios 
e preceitos constitucionais. 

 
Estas ponderações não são produto de mero formalismo ou 

exagerado positivismo, pois refletem uma estrita submissão ao ordenamento 
jurídico, isto é, ao direito positivo em vigor, tal como ele é e tal como deve ser 
compreendido e aplicado, especialmente com a observância dos princípios 

                                                
7 Por exemplo, Plenário, ação direta de inconstitucionalidade n. 712-2-DF (ML), em 
9.7.1992. 
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constitucionais, das garantias individuais e dos limites ao poder de tributar, 
todos devidamente sopesados e aplicados na sua interação necessária à 
segurança jurídica. 

 
Como dito acima, nenhum princípio é absoluto, eis que todos se 

aplicam harmonicamente sob o influxo e a prevalência dos mais específicos e 
mais relevantes em cada caso: no caso da obrigação tributária, não é possível 
afastar a garantia do direito individual da propriedade privada, nem é possível 
ignorar o princípio da legalidade e seu desdobramento da tipicidade 8, princípio 
este que se apresenta como limite ao poder de tributar e que fornece os índices 
constitucionais de capacidade contributiva em cada situação, a partir da qual se 
aufere a isonomia de tratamento perante outras pessoas ou contribuintes. 

 
Destarte, não é válido suscitar a supremacia absoluta de princípios 

como o da capacidade contributiva e o da isonomia, colocando-os sobre o 
princípio da estrita legalidade e da tipicidade, ou sobre o direito individual de 
propriedade, tudo com o fim de justificar a obrigação da pessoa se tornar 
contribuinte ou maior contribuinte. Outras razões, extraídas da lei 
complementar que, com fulcro constitucional, fixam normas gerais e delimitam o 
poder de tributar, também militam neste sentido, mas neste espaço é suficiente a 
visão da matéria dentro das lindes da própria Constituição. 

 
De se notar, portanto, que, em virtude desse arcabouço jurídico 

derivado da Constituição, a eliminação ou a redução do direito à elisão fiscal 
depende de norma constitucional que se acrescente ao poder de tributar e reduza 
as limitações a esse poder, minuciosamente elencadas na Carta de 1988.9 10 
                                                
8 Ainda que se admita uma tipicidade não fechada em tipos minuciosamente descritos, 
mas baseada e conceitos mais amplos, pois estes, de qualquer modo, também devem 
estar necessariamente contidos na descrição legal da hipótese de incidência. 
9 Ante o disposto no parágrafo 4º do art. 60 da Constituição Federal, estando aqui 
envolvidas as chamadas “cláusulas pétreas”, mesmo uma reforma constitucional pelo 
legislador constituinte derivado teria que ser devidamente considerada tendo em vista 
a extensão que tivesse. 
10 O que acaba de ser dito não impede o estabelecimento de normas de proteção da 
arrecadação, até mesmo (dependendo do seu conteúdo) por via de leis ordinárias dos 
entes públicos competentes, ou, segundo entende boa parte da doutrina face ao art. 146 
da Constituição, a fixação de norma geral antielisão através de lei complementar. Sobre 
ambas, falaremos adiante. 
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Neste aspecto, ainda é preciso reconhecer que a atual Constituição, 

desde o seu preâmbulo e nos seus artigos iniciais, prestigia valores éticos de alta 
significação, como a justiça, o desenvolvimento, a igualdade, a sociedade fraterna 
e sem preconceitos, livre, justa e solidária. Não obstante, a mesma Constituição 
igualmente assegura o exercício dos direitos individuais, a liberdade, a 
segurança, a livre iniciativa, como também consagra, até com maior vigor do que 
as suas antecessoras, a proteção do contribuinte contra o fisco, e, com muito 
mais razão, da pessoa que não é contribuinte por não ter incorrido em situação 
que se configure como fato gerador de algum tributo. 

 
De mais a mais, como é cediço, os princípios que iluminam o direito 

constitucional e todo o ordenamento infraconstitucional são abstratos e de 
quase nenhuma concretude, requerendo normas que lhes dêem eficácia objetiva 
e concreta (no caso, a concretude advém das normas que definem e delimitam 
cada obrigação tributária). Daí a supremacia das garantias constitucionais para a 
pessoa perante o Estado fiscal. 

 
Em suma e por tudo o que foi dito, não há força jurídica capaz de 

impedir a pessoa de não querer pagar tributo ou de não pagá-lo licitamente, ou 
de licitamente se organizar para pagar o menos possível. 

 
Vãs seriam as garantias constitucionais caso a pessoa devesse 

permanecer inerte e inerme, aguardando a ocorrência inexorável dos fatos 
geradores, sem a possibilidade de evitá-los. Se assim fosse, todo homem seria 
um escravo permanente do Estado confiscatório como, por exemplo, se fosse 
impedido de doar seus bens só porque um novo imposto sobre doações estaria 
em vias de ser instituído e ele devesse aguardar a promulgação da respectiva lei 
para, apenas depois, doar seus bens e pagar seu correspondente imposto. Ou se 
lhe fosse vedado dividir seu patrimônio em vida com seus herdeiros, sendo tal 
vedação colocada para que ele ficasse em vida sujeito ao imposto sobre grandes 
fortunas, e com sua morte lançasse seus herdeiros na submissão inafastável ao 
imposto sobre transmissão "causa mortis". 

 
Em síntese, a pessoa pode procurar e pode ocupar os espaços vazios 

de tributação, isto é, aqueles espaços não preenchidos pelas hipóteses legais de 
incidência ou pelas respectivas bases de cálculo, não sendo obrigada a seguir 
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cegamente, ou diretamente, no rumo do fato gerador, ou do fato gerador mais 
oneroso. 

 
Tal como o soldado que, estando em um campo minado, procura um 

caminho seguro para locomover-se até o seu destino, a pessoa pode esquivar-se 
dos fatos geradores, desde que seja precavida para agir ou deixar de agir antes 
que ocorra um fato delineado em lei como passível de tributação, e que o faça 
sem infringir preceitos legais. 

 
II – DEFINIÇÃO DE ELISÃO E DE EVASÃO FISCAL E DISTINÇÃO 
ENTRE ELAS – ASPECTOS INFRA-CONSTITUCIONAIS 
 
Em resumo de tudo quanto até aqui foi dito, pode-se concluir que a 

elisão fiscal é o resultado lícito do planejamento tributário, que a pessoa – ainda 
não contribuinte – pratica com suporte em princípios basilares da ordem 
constitucional brasileira, decorrendo de atos ou omissões anteriores à 
ocorrência do fato gerador. 

 
Ao contrário, e por aplicação dos mesmos princípios, uma vez tendo 

incorrido nas situações necessárias e suficientes ao nascimento da obrigação 
tributária, a pessoa – agora já contribuinte – dela não mais pode fugir. 

 
Esta distinção é refletida na terminologia que se adota para 

conceituar a elisão fiscal legítima, isto é, a prática de atos ou negócios, ou a sua 
não prática, com vistas a elidir o nascimento da obrigação tributária, ao passo 
que a evasão fiscal ilegítima é a fuga da obrigação tributária já existente pela 
anterior ocorrência do fato gerador previsto em lei. Na língua inglesa os termos 
equivalentes são "tax avoidance" e "tax evasion", suficientemente elucidativos 
dos conceitos que exprimem. 

 
Por isso mesmo a elisão fiscal, ou seja a economia fiscal válida, deve 

decorrer de práticas da pessoa, ou de omissões, anteriores ao fato gerador. O 
que não significa que em todos os casos a evasão seja decorrente de atos 
posteriores ao fato gerador, já que estes podem ter sido praticados antes, mas, 
neste caso, sendo inválidos, impedem a ocorrência da elisão e têm seus efeitos 
de invalidade mantidos após a ocorrência do fato gerador, em virtude do que, o 
não cumprimento da obrigação tributária nascida a partir deste configura 
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evasão fiscal. Em outras palavras, tais atos anteriores não são capazes ou 
suficientes para impedir o nascimento da obrigação tributária. 

 
Disto se pode concluir que toda elisão é construída antes do 

nascimento da obrigação tributária, mas nem toda evasão decorre de atos 
posteriores ao fato gerador já ocorrido. 

 
A melhor doutrina, surpreendendo esta distinção básica entre elisão 

e evasão, também acrescenta que a economia tributária, para ser legítima, deve 
decorrer de atos ou omissões que não contrariem a lei, e de atos ou omissões 
efetivamente existentes, e não apenas artificial e formalmente revelados em 
documentação ou na escrituração mercantil ou fiscal. 

 
Em suma, a economia tributária decorre do exercício de direito 

constitucional, mas advém de atitudes que correspondam aos três requisitos 
acima mencionados. 

 
O próprio fisco federal já nos deu um exemplo da validade desses 

procedimentos, ao recomendar que as sociedades agropecuárias, para que 
pudessem continuar a usufruir de alíquota reduzida do imposto de renda então 
aplicável ao setor, segregassem operações de outras naturezas em uma pessoa 
jurídica subsidiária, especialmente constituída para esse fim (Parecer Normativo 
CST n. 145/75). 

 
O planejamento tributário correto consiste, portanto, em procurar 

os meios legais de evitar ou postergar a incidência, ou de reduzir o montante do 
tributo que possivelmente venha a ser devido, mas ainda não seja efetivamente 
devido. 

 
Qualquer desses resultados somente será possível enquadrando-se 

a atividade praticada com este escopo na definição de elisão, tal como acima 
exposta. 

 
É importante observar que o intuito de economizar tributos, além de 

não ser ilegal, representa, no caso das pessoas jurídicas, até mesmo uma 
obrigação dos respectivos administradores, já que a estes incumbe gerir os 
negócios sociais da forma a mais rentável possível. 
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Com efeito, "o administrador da companhia deve empregar no 

exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo 
costuma empregar na administração dos seus próprios negócios", e "deve exercer 
as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse 
da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da 
empresa" (Lei n. 6404, de 15.12.1976, art. 153 e 154). O Código Civil de 2002, no 
seu art. 1011, também exprime “ipsis litteris” a norma contida no art. 153 da Lei 
n. 6404, estendendo-a para os administradores das sociedades em geral. 

 
Ora, qualquer homem ativo, sem faltar aos deveres de probidade, 

procura economizar tributos por vias legais, e o proveito assim obtido é do 
interesse da pessoa jurídica. 

 
Além disso, as exigências do bem público e da função social da 

empresa não significam que o seu administrador deva pagar tributos quando 
possa legalmente deixar de fazê-lo, ignorando o seu direito-dever de proteger o 
patrimônio cuja gestão lhe foi conferida. 

 
Ademais, o administrador de uma empresa somente é pessoalmente 

responsável pelos prejuízos que causar em virtude de atos que praticar com 
culpa ou dolo, ou com violação da lei ou do estatuto (Lei n. 6404, art. 158). No 
Código Civil de 2002, art. 1016, está prevista a responsabilidade solidária 
perante a sociedade e terceiros, dos administradores que por culpa causarem 
prejuízo no desempenho das suas funções. E no CTN, art. 135, está estabelecida a 
responsabilidade tributária, em caráter pessoal, dos administradores que agirem 
com excesso de poderes ou com infração de lei, de contrato social ou de 
estatutos. 

 
Logo, não contraria a lei, pelo contrário, cumpre sua função, o 

administrador que busca a economia fiscal por maneiras legítimas, tanto quanto 
qualquer pessoa pode fazê-lo na sua vida individual. 

 
E tal economia não decorre de ato ilícito, nem do descumprimento 

de uma hipotética obrigação de incidir na obrigação tributária, porque, sendo 
esta "ex lege" (CTN, art. 97, 113 e 114), no sentido de que só existe se ocorrer o 
fato gerador do tributo, tal como definido em lei, qualquer ato ou omissão de ato, 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

23 

anterior ao fato gerador, praticado sem violação de lei com vistas a evitar o fato 
gerador ou a retardá-lo, ou tendente a reduzir a obrigação dele decorrente, 
insere-se perfeitamente nas atribuições e nos deveres do administrador, tanto 
quanto nos direitos das pessoas em geral e também da pessoa jurídica por ele 
administrada. 

 
Realmente, a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato 

gerador (art. 113, parágrafo 1o), o qual é a situação definida em lei como 
necessária e suficiente à sua ocorrência (art. 114). 

 
Destarte, se a pessoa evita a existência da situação definida em lei 

como fato gerador, por quedar-se inerte ou mediante a sua substituição por 
outra, omitindo-se ou agindo antes de se completar aquela situação e por meios 
lícitos, não ocorre o fato gerador e nenhum tributo é devido, ou são devidos os 
tributos previstos em lei para esta outra situação. 

 
É neste contexto, portanto, que a lei não obriga que a pessoa 

pratique os atos que constituem os fatos geradores das obrigações tributárias. 
Pelo contrário, a lei prevê que somente se ocorrer o fato gerador – isto é, a 
situação necessária e suficiente para o nascimento da obrigação tributária – o 
tributo correspondente será devido, o que deixa espaço para o planejamento das 
atividades empresariais e negociais da forma a mais econômica possível. 

 
Na primeira versão do meu livro “Fundamentos do Imposto de 

Renda” 11, dediquei um capítulo especial ao presente tema, em que apontei o 
seguinte: 12 

 
"Uma maneira prática eficiente de caracterizar a elisão fiscal 
consiste em responder afirmativamente a todas as questões 
abaixo: 
 
1- a economia fiscal decorreu de ato ou omissão anterior à 
ocorrência do fato gerador? 

                                                
11 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de, "Fundamentos do Imposto de Renda", 1977, Editora 
Revista dos Tribunais, p. 303. 
12 No novo “Fundamentos do Imposto de Renda”, 2008, editado pela Quartier Latin, não 
tratei deste assunto, preferindo dedicar a totalidade do livro ao referido imposto. 
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2 - a economia fiscal decorreu de ato ou omissão praticados sem 
infração à lei? 
 
3 - a economia fiscal decorreu de ato ou omissão efetivamente 
ocorridos, tal como refletidos na respectiva documentação e 
escrituração, e sem terem sido adulterados nestas? 
 
O planejador tributário deve, portanto, colocar-se sempre diante 
destas três indagações a fim de orientar convenientemente seu 
trabalho." 
 

 
Destaque-se que a última questão, que diz respeito à simulação, na 

verdade está inserida na anterior, dado que a simulação também representa 
ilicitude. Todavia, ela é colocada em destaque em virtude de que a maior parte 
dos atos evasivos está viciada por esse defeito dos negócios jurídicos. A sua 
importância é de tal magnitude que mereceu norma especial no parágrafo único 
do art. 116 do CTN, introduzido pela Lei Complementar n. 104, de 10.2.2001, a 
qual será objeto de análise especial mais adiante. 

 
Em matéria de imposto de renda e de contribuição social sobre o 

lucro, campo dos mais férteis para a planificação tributária – ou melhor, o campo 
onde ela é mais necessária –, apresenta-se, além de outra característica singular 
que adiante será analisada, um aspecto peculiar próprio e da maior importância, 
que serve para confirmar a existência do direito à busca da economia fiscal. 

 
Trata-se de considerar, para validade da economia tributária, se os 

fatos não se subsumem a qualquer das hipóteses de distribuição disfarçada de 
lucros, porque nestas, a despeito da licitude dos atos praticados em face do 
direito privado, a lei tributária declara esses atos como ilícitos fiscais, impondo 
sobre eles consequências tributárias relativas ao imposto de renda e à 
contribuição social sobre o lucro. 

 
Nestes casos, portanto, é inóqua a prática do sujeito passivo. 
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Como se sabe, a legislação do imposto de renda, neste particular 
também aplicável à contribuição social sobre o lucro, relaciona taxativamente 
diversas situações que define como sendo de distribuição disfarçada de lucros, e 
lhes atribui efeitos fiscais que normalmente não nasceriam dos atos praticados. 

 
Por isso, nesses casos excepcionais constantes da lei, não há 

economia tributária possível. 
 
Para o presente estudo, não se mostra necessário aprofundar 

qualquer indagação relativa à distribuição disfarçada de lucros, nem sobre a sua 
validade constitucional, que se pode contestar por todas as razões já expostas. 13 

 
Entretanto, é extremamente importante notar que a própria 

existência normativa da distribuição disfarçada em nosso direito positivo revela 
que há espaço legal para práticas destinadas a produzir economia de tributo, 
uma vez que, se tais práticas fossem vedadas em termos gerais, o próprio 
instituto da distribuição disfarçada seria inócuo e inoperante. 

 
Muito ao contrário, como a regra é a liberdade de economizar 

tributos, a exceção vem expressa na lei, e vem restritivamente às hipóteses por 
ela tratadas, as quais são "numerus clausus", isto é, taxativas e não 
exemplificativas.  

 
Significa isto que a exceção – as hipóteses de distribuição disfarçada 

– confirma a regra geral da legitimidade de práticas tendentes a elidir a 
obrigação tributária.14 

 
Vê-se, pois, quando a lei vem tolher a organização negocial visando 

vedar a elisão fiscal, deixando implicitamente, a contrário senso, livre o caminho 
nos casos não abrangidos por normas específicas excepcionais da regra geral. 

 
                                                
13 Sobre este tema, veja-se capítulo especial na obra referida na nota anterior. 
14 O mesmo se pode dizer quanto às hipóteses legais de preços de transferência em 
negócios entre partes vinculadas ou entre uma pessoa jurídica no Brasil e uma pessoa 
residente ou domiciliada em país ou dependência de tributação favorecida ou regime 
fiscal privilegiado, para o fim de quantificação do imposto de renda e da contribuição 
social sobre o lucro. 
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III – TEORIA DO ABUSO DE FORMAS JURÍDICAS – 
INTERPRETAÇÃO PELO EFEITO ECONÔMICO DOS ATOS – FATOS 
GERADORES QUE SÃO SITUAÇÕES DE FATO E FATOS 
GERADORES QUE SÃO SITUAÇÕES JURÍDICAS – A SITUAÇÃO QUE 
SE CONSTITUI EM FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 
 
O último dos três citados requisitos para a elisão fiscal, isto é, tratar-

se de atos ou negócios reais e não apenas aparentes, traz à baila a conturbada 
questão da teoria que comumente se chama de "abuso de formas jurídicas", e, 
juntamente com ela, a questão da interpretação pelo efeito econômico dos atos, 
muitas vezes dita simplesmente “interpretação econômica”, a qual prestigia a 
consideração econômica dos fatos, em detrimento da sua estrutura jurídica. 

 
Destarte, o abuso de forma consistiria em dar formalização jurídica 

aparente para uma situação econômica realmente diversa, sendo a forma 
jurídica representativa de uma situação não tributada, ou tributada menos 
onerosamente, ao passo que a situação econômica real seria tributada, ou 
tributada mais onerosamente. 

 
O que se indaga, neste particular, é se a forma jurídica adotada deve 

sempre corresponder à substância econômica passível de incidência tributária, 
eis que algumas vozes pretenderam – e algumas outras aqui e acolá ainda 
querem pretender – acrescentar ao conceito de elisão fiscal legítima a 
necessidade da utilização de formas jurídicas de direito privado condizentes 
com a realidade econômica, sustentando que o uso de formas atípicas, não 
usuais, mais complexas representaria abuso das formas de direito privado e 
acarretaria a ocorrência de evasão fiscal ilegítima, e, neste caso, abandonar-se-ia 
os efeitos decorrentes do ato ou negócio jurídico e se adotaria apenas os efeitos 
econômicos subjacentes ao mesmo. 

 
De pronto faça-se um reparo de natureza semântica, uma vez que 

em direito “forma” é o meio pelo qual as declarações de vontade e os negócios 
jurídicos se manifestam e são comprovados, tal como a forma verbal ou a forma 
escrita, inscrita em instrumento público (quando da essência do ato) ou em 
instrumento particular (Código Civil de 2002, art. 107 e seguintes). Ademais, 
esse código deixa categoricamente expresso no art. 167 que existe uma distinção 
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entre a forma e a substância do negócio jurídico, ao dizer que o negócio 
simulado é nulo, mas subsiste o que foi dissimulado, desde que válido na 
substância e na forma. 

 
Por isso, muito mais apropriado do que falar em “forma jurídica” é 

referir-se à “estrutura jurídica” ou “categoria jurídica” do ato ou negócio jurídico, 
qualquer que seja a forma pela qual ele se exteriorize. 

 
De qualquer maneira, no sentido da teoria do abuso de formas, estas 

correspondem aos atos ou negócios jurídicos adotados, aos quais se contrapõem 
os efeitos econômicos deles derivados. 

 
Portanto, o abuso da forma jurídica consistiria em utilizar uma 

estrutura jurídica diversa de uma outra que, se praticada, acarretaria a 
incidência tributária, havendo efeitos econômicos iguais ou no mínimo 
semelhantes nas duas estruturações. 

 
E o combate eficaz a tal atitude de abuso dar-se-ia através da 

interpretação da lei tributária pelos efeitos econômicos dos atos praticados, sem 
atribuir relevância à sua conformação jurídica. 

 
Todavia, diga-se desde logo que a questão do abuso das formas 

jurídicas, consagrada expressamente em outros países, somente pode ser 
assimilada no direito brasileiro na medida em que estão tipificados os crimes 
contra a ordem tributária (Lei n. 8137, de 27.12.1990), porque, entre suas 
espécies, incluem-se os atos de inserir elementos inexatos em documentos ou 
livros fiscais, de falsificar ou alterar faturas ou quaisquer documentos, de 
elaborar, fornecer ou emitir documentos falsos ou inexatos, além de outras 
hipóteses. Esta também é a posição de Sacha Calmon Navarro Coêlho 15. 

 
Nesses casos, a forma documental oculta a realidade por falsidades 

ideológicas ou materiais que caracterizam a sonegação fiscal, isto é, a evasão 
elevada à condição de delito criminal. 

 

                                                
15 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, Revista Dialética de Direito Tributário n. 77, p. 174. 
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Mas não é assim quando a pessoa, legalmente, com documentos que 
retratam a realidade decorrente de uma estruturação de negócios jurídicos 
efetivamente adotados, contorna o fato gerador, ou retarda a sua ocorrência, ou 
reduz os seus efeitos. 

 
Isto é de clareza tão meridiana em nosso sistema jurídico, que a 

referida teoria já foi espancada por segura doutrina e em remansada 
jurisprudência16, apenas reaparecendo em casos extremos de verdadeiras 
fraudes fiscais, quase sempre carregadas de simulação, quando mais se fala em 
abuso de forma do que se conceitua com precisão do que se trata. 

 
Mas é muito fácil constatar porque no Brasil não se pode aplicar dita 

teoria. 
 
Realmente, o fato gerador corresponde a uma descrição hipotética 

feita pela lei, e a obrigação tributária respectiva somente nasce pela ocorrência 
efetiva desse fato, isto é, se a conduta da pessoa se subsumir à descrição legal 
haverá a incidência da norma tributária. Ao contrário, se a pessoa mudar a sua 
conduta efetiva, aquela norma não terá aplicação por não ocorrer a subsunção 
do fato acontecido à norma, sendo que a mudança de atitude da pessoa decorre 
da sua liberdade e do seu direito, que a Constituição lhe garante. 

 
Outrossim, o ordenamento jurídico brasileiro não contém norma 

que autorize, como regra, que o fato gerador seja interpretado e declarado 
existente pelos efeitos econômicos das ações das pessoas, independentemente 
da sua conformação jurídica. 

                                                
16 Neste sentido, por exemplo, os acórdãos n. CSRF/01-0892, de 28.6.1989, e CSRF/01-
01874, de 15.5.1995, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, e os acórdãos n. 103-
11865, de 5.12.1991, 103-14432, de 14.12.1993, e 103-17579, de 10.7.1996, da 3a 
Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. Em doutrina, entre outros autores: 
MACHADO, Brandão, prefaciando “Interpretação da Lei Tributária”, de Wilhelm Hartz, 
Editora Resenha Tributária, 1993; CANTO, Gilberto de Ulhôa, in “Caderno de Pesquisas 
Tributárias”, vol. 15, coedição da Editora Resenha Tributária e do Centro de Extensão 
Universitária, 1988, p. 16; COÊLHO, Sacha Calmon Navarro, in Revista de Direito 
Tributário n. 44, p. 172; XAVIER Alberto, in Revista de Direito Público n. 23, p. 236. 
Sobre a jurisprudência, há inúmeros acórdãos administrativos, além das decisões do 
Supremo Tribunal Federal que serão destacadas adiante. 
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Muito pelo contrário, embora haja um substrato econômico ínsito 

em toda obrigação tributária, revelador mesmo da própria capacidade 
contributiva, não é ele que define a ocorrência do fato gerador, pelo menos como 
elemento substancial e geral a todos os casos. 

 
Isto é assim porque há fatos geradores que se constituem em 

situações de fato, portanto situações tomadas em consideração somente por 
seus aspectos econômicos, mas há fatos geradores que se constituem em 
situações jurídicas, portanto tomadas em sua dimensão conferida pelo direito. 

 
Tanto é assim que o art. 116 do CTN distingue estas duas categorias 

e declara, em cada uma delas, quando se considera ocorrido o fato gerador. 17 
 
E mais, a lei tributária pode definir efeitos tributários para as várias 

estruturas jurídicas disponíveis no ordenamento jurídico, mas os princípios 
gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e 
do alcance dos institutos, conceitos e formas desse mesmo direito privado (CTN, 
art. 109). De mais a mais, a lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo 
e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado que tenham sido 
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas 
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos 
Municípios, para definir ou limitar competências tributárias (CTN, art. 110).  

 
Logo, nosso sistema tributário dá relevância à estrutura jurídica dos 

atos, de sorte que, se o fato gerador for uma situação jurídica, ou os efeitos de 
uma situação jurídica, somente se tê-lo-á por ocorrido a partir do momento em 
que essa situação esteja definitivamente constituída, nos termos do direito 
aplicável (CTN, art. 116, inciso II). 

 
Destarte, em tal caso não se poderá declarar ocorrido o fato gerador 

abstraindo-se da validade do ato ou negócio jurídico praticado e dos seus 
elementos formadores, para se adentrar tão somente em dados ou efeitos 
econômicos. 

 

                                                
17 Veja-se a transcrição do art. 116 logo adiante. 
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Já na hipótese de fato gerador representado por situação de fato, em 
ocorrendo as circunstâncias materiais necessárias a que se produza os efeitos 
que normalmente lhe são próprios (CTN, art. 116, inciso I), abre-se a perspectiva 
para mais livre indagação sobre os efeitos econômicos nela existentes, os quais 
podem representar, eles próprios, os contornos da hipótese de incidência. 

 
Estudando estas duas categorias ou espécies de fatos geradores, 

Alberto Xavier muito apropriadamente denominou os da primeira como “fatos 
geradores estruturais”, e os da segunda como “fatos geradores funcionais”.18 

 
Há, então, que distinguir uma situação de outra, o que exige 

primeiramente distinguir tributos que, por sua essência, incidam sobre situações 
jurídicas, dos que incidam ou possam incidir sobre situações de fato, e, em 
segundo lugar, observar se a norma específica de incidência efetivamente 
repousa numa situação jurídica ou numa situação de fato. 

 
Somente neste último caso as consequências econômicas 

prestigiadas pelo legislador adquirirão relevância maior e se poderá ignorar, ou 
relegar a plano secundário, a estruturação jurídica. Isto decorrerá não de 
princípio jurídico de caráter geral, nem de regra pré-estabelecida de 
interpretação da lei, mas, sim, da própria formulação legal da específica hipótese 
de incidência. 

 
Já quando o fato gerador for uma situação jurídica, é esta que se 

impõe sobranceiramente sobre a consideração dos efeitos econômicos que 
produzir. 

 
Por exemplo, o imposto sobre a transmissão de direitos sobre a 

propriedade imobiliária é imposto que necessariamente incide sobre essa 
situação jurídica, diferentemente do imposto sobre importação, que incide sobre 
a situação de fato representada pela entrada de mercadoria estrangeira no 
território nacional. Quanto ao imposto de renda, incide sobre o acréscimo 
patrimonial, mas este pode advir de situações jurídicas ou de situações de fato. 
Mais especificamente, o imposto de renda pode incidir sobre acréscimos 
patrimoniais decorrentes de situações jurídicas (produto do capital ou do 

                                                
18 XAVIER, Alberto, in ABDF - Resenha n. 15, p. 3 e seg. 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

31 

trabalho) ou de situações de fato (produto de jogos de azar não legalmente 
regulamentados), como pode, mesmo incidindo sobre situações jurídicas, levar 
em conta essencial o aspecto econômico do acréscimo patrimonial, sem 
destaque para a estrutura jurídica ou outros aspectos de direito da situação que 
dá origem ao acréscimo patrimonial (produto do capital, quando independente 
da modalidade e das demais características do negócio jurídico). 

 
Adiante serão demonstradas com mais detalhes estas distinções, 

sendo necessário por ora constatar que a interpretação da lei tributária pelos 
efeitos econômicos dos atos praticados é inviável como regra geral no sistema 
brasileiro, nem existe como norma expressa, a exemplo do que ocorre nos 
regimes de outros países. 

 
Ademais, quando os efeitos econômicos adquirem relevância para 

caracterizar o fato gerador, isto não decorre de regra de interpretação, mas, sim, 
da própria natureza do fato gerador e da lei específica que o estatui como tal. 

 
Alguns defensores da teoria do abuso de formas querem sustentar a 

sua aplicação no direito brasileiro através do disposto no art. 118 do CTN, 
segundo o qual: 

 
“Art. 118 - A definição do fato gerador é interpretada abstraindo-
se: 
 
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos 
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do 
seu objeto e dos seus efeitos; 
 
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.” 

 
Alegam aqueles defensores da teoria do abuso de formas que o 

inciso I do art. 118 manda interpretar o fato gerador independentemente da 
validade jurídica dos atos, o que representaria a consagração da supremacia da 
substância econômica sobre as formas jurídicas. 

 
Mas essa visão carece de fundamento sério, pois é produto de uma 

simples leitura do art. 118, sem qualquer atenção para o seu conteúdo, além de 
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que decorre de uma leitura apenas parcial do art. 118, levando em conta 
somente algumas poucas das suas palavras, isoladas do seu contexto total. 

 
Já se for considerado o artigo na sua inteireza, e se for devidamente 

interpretado, ver-se-á que ele não consagra o predomínio da substância 
econômica sobre a estrutura jurídica, pois o seu inciso I também diz que o fato 
gerador é interpretado independentemente da validade jurídica dos atos 
efetivamente praticados, enquanto que o inciso II diz que o fato gerador é 
interpretado independentemente dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
Ou seja, por leitura parcial e equivocada chegar-se-ia à conclusão de que não 
apenas a estrutura jurídica seria irrelevante, mas também a substância 
econômica, porque esta está diretamente ligada aos efeitos dos fatos e dos atos, 
os quais o art. 118 também diz serem irrelevantes. 

 
Nesta visão estreita e equivocada do art. 118, ainda haveria uma 

inconciliável contradição entre o art. 118 e os art. 109, 110 e 116 do próprio 
CTN. Mais especificamente, haveria inconciliável contradição entre o inciso I do 
art. 118 e o inciso II do art. 116, e contradição entre o inciso II do art. 118 e o 
inciso I do art. 116. 

 
Realmente, releia-se o que diz o art. 116: 
 

“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 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.” 

 
De início, deve-se ter em mente que a contradição dentre 

dispositivos do ordenamento jurídico, especialmente quando constantes de um 
mesmo diploma legal, é sempre e apenas aparente, pois a doutrina nos dá regras 
de hermenêutica para eliminá-las. Ou ainda, quando a contradição for real e 
insanável por qualquer dessas regras, o resultado é a ausência de norma, o que, 
afinal de contas, também exclui a contradição. 
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Sendo assim, há que bem entender o art. 118 e verificar a sua 

consonância com o art. 116 e com os demais dispositivos do CTN. 
 
Primeiramente, deve-se observar que o art. 118 do CTN consagra a 

prevalência dos atos efetivamente praticados e dos fatos efetivamente ocorridos, 
pois esta característica – efetividade – está mencionada tanto no inciso I quanto 
no inciso II, quando aludem a, respectivamente, “atos efetivamente praticados” e 
“fatos efetivamente ocorridos” (grifos apostos). 

 
Portanto, antes de qualquer outra afirmação, embora isto não se 

preste precisamente a qualificar o fato ou ato como jurídico ou simplesmente 
econômico nem para decidir sobre a prevalência de um tipo sobre outro, impõe-
se dizer que o art. 118 exclui a possibilidade de se interpretar o fato gerador 
através de atos ou fatos cuja ocorrência ou existência seja simplesmente suposta, 
e não efetiva e comprovada. 

 
Além disso, o art. 118 necessariamente tem que ser entendido e 

aplicado caso a caso, não de per si, isoladamente de qualquer outra regra ou 
norma, mas, sim, associado a cada fato gerador concretamente considerado, cujo 
dispositivo legal esteja em processo de interpretação. 

 
Ou seja, a norma do art. 118 não é uma norma definidora de 

incidência, mas, sim, é norma destinada à interpretação de uma outra norma, 
que, esta sim, é a norma de incidência. Aliás, esta sua natureza está expressa no 
“caput” do artigo, quando diz que “a definição do fato gerador é interpretada ...”. 
Portanto, o art. 118 somente ganha sentido concreto quando dirigido 
especificamente a esta ou àquela norma de incidência (norma que defina fato 
gerador) que se queira interpretar. 

 
Ora, a norma de incidência pode descrever cada fato gerador como 

uma situação de fato (inciso I do art. 116) ou como uma situação jurídica (inciso 
II do art. 116), isto conforme as várias descrições constitucionais do poder de 
tributar. 

 
Destarte, serão necessariamente distintas as considerações que se 

deverá dar quando da interpretação de cada norma definidora de fato gerador. 
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Por exemplo, se a hipótese de incidência for a existência de uma 

alienação de bem imóvel – portanto, uma situação jurídica –, é necessário, para 
que ela se materialize em fato imponível, que ocorra a válida existência de um 
ato ou negócio jurídico de alienação, segundo as normas do direito privado, e 
que, ademais, tal alienação seja de um bem imóvel, definido também pelo direito 
privado. Essa situação jurídica, portanto, obrigatoriamente se constitui na 
situação necessária e suficiente ao nascimento da obrigação tributária (art. 114 
do CTN). 

 
Outrossim nessa mesma situação aplicam-se as disposições do art. 

109, 110 e 116, inciso II, do CTN, não sendo possível declarar a incidência 
tributária se o ato ou negócio jurídico não estiver completo de acordo com o 
direito privado, ou seja, se ele não tiver existência válida e hábil a produzir o 
efeito jurídico de transmissão da propriedade imobiliária. 

 
Além disso, nessa mesma situação é absolutamente impossível 

aplicar o inciso I do art. 118, não só porque a validade jurídica do ato ou negócio 
jurídico é parte integrante da própria norma de incidência tributária, como 
também porque esta tem por objeto a transmissão da propriedade de bem 
imóvel, e somente se completa quando este efeito jurídico for produzido. 
Portanto, em tal situação fica sem qualquer sentido querer afirmar, com apoio 
no inciso I do art. 118, que a incidência independe da validade jurídica do ato ou 
negócio jurídico, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos, 
mesmo porque, nestes casos, sem o ato ou negócio jurídico não há qualquer 
substância econômica a ser considerada. 

 
Já em outras situações o art. 118 é aplicável independentemente da 

validade jurídica dos atos efetivamente praticados, mas sempre com a devida 
atenção à norma de incidência que estiver sendo interpretada e aplicada. 

 
Isto pode ocorrer, por exemplo, para a incidência do imposto de 

renda sobre acréscimo patrimonial advindo de atos ilícitos. O substrato fático 
para a incidência desse imposto é a ocorrência de acréscimo ao patrimônio do 
contribuinte, o qual, dependendo das circunstâncias, pode ocorrer mesmo que 
os atos efetivamente praticados não sejam juridicamente válidos. Nestes casos, 
dá-se a aplicação da primeira parte do inciso I do art. 118, isto é, interpreta-se o 
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fato gerador abstraindo-se da validade jurídica dos atos praticados. Ainda assim, 
o efeito dos mesmos – acréscimo patrimonial – tem que ser levado 
necessariamente em conta, porque esse efeito se constitui na própria 
materialidade passível da incidência desse imposto. Aqui, portanto, há que se 
considerar o inciso II do art. 118, isto é, na interpretação do fato gerador não se 
pode abstrair dos efeitos dos atos praticados. 

 
Por fim, um detalhe que pode ser observado no art. 118 está nas 

alusões a “validade jurídica dos atos”, no inciso I, e a “efeitos dos fatos”, no inciso 
II, nas quais, a despeito de que atos e fatos passem a ser fatos jurídicos ao serem 
adotados como fatos geradores tributários, a palavra “atos”, ao ser contraposta à 
palavra “fatos”, se amolda aos atos jurídicos em sentido lato, enquanto que esta 
última se acomoda aos fatos do mundo, despidos de qualquer jurisdicização. 

 
Por tudo isso, vê-se que o art. 118 não se presta a fundamentar 

qualquer exigência tributária exclusivamente sob considerações econômicas, 
não ratificando a teoria do abuso de formas. 

 
A par disto, não se deve ignorar que, como afirmou o acórdão n. 

103-21046, de 16.10.2002, da 3ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, o 
projeto do CTN previa um art. 74 com redação que foi excluída do texto final, a 
demonstrar que esse código não acolheu a interpretação pelos efeitos 
econômicos. Realmente, esse dispositivo do projeto dizia: 

 
“Art. 74 – A interpretação da legislação tributária visará sua 
aplicação não só aos atos, fatos ou situações jurídicas nela 
nominalmente referidos, como também àqueles que produzam ou 
sejam suscetíveis de produzir resultados equivalentes. 
 
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica: I – às 
taxas; II – aos impostos cujo fato gerador seja a celebração de 
negócio, a prática de ato, ou a expedição de instrumento, 
formalmente caracterizados na conformidade do direito aplicável 
segundo a sua natureza própria.” 19 
 

                                                
19 A justificativa desse dispositivo dizia: “A interpretação da legislação tributária visará 
sua aplicação em função dos resultados, efetivos ou potenciais, ainda que não 
nominalmente referidos na própria lei”. 
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E o anteprojeto que havia sido elaborado por Rubens Gomes de 

Sousa previa: 
 

“Art. 129 – Salvo em se tratando de tributos incidentes sobre atos 
jurídicos formais e de taxas, a interpretação da legislação 
tributária, no que se refere à conceituação de um determinado ato, 
fato ou situação jurídica como configurando ou não o fato gerador, 
e também no que se refere à determinação da alíquota aplicável, 
terá diretamente em vista os resultados efetivamente decorrentes 
do aludido ato, fato ou situação, ainda quando tais resultados não 
correspondam aos normais, com o objetivo de que a resultados 
idênticos ou equivalentes corresponda tratamento tributário 
igual.” 

 
Notando-se que nos dois textos havia exceção para os fatos 

geradores estruturais, a principal observação que se pode tirar deles é que a sua 
não conversão em lei, por não terem sido mantidos na lei promulgada, revela 
que em nosso ordenamento não prevalecem as ideias da teoria do abuso de 
formas. 

 
Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal afirmou mais de uma 

vez que nosso direito não acolheu a interpretação econômica. 20 
 
De mais a mais, há um obstáculo intransponível para a aplicação da 

teoria: ela não só não conta com base legal, como já esteve transitoriamente em 
vigor, e foi novamente recusada pelo legislador, muito tempo depois do advento 
do CTN.  

 
Ocorreu quando da tramitação da Medida Provisória n. 66, de 

29.8.2002, a qual, nos art. 13 a 19, pretendeu disciplinar a aplicação do 
parágrafo único do art. 116 do CTN, e dizia no art. 14 o seguinte: 

 
“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 

                                                
20 Recursos extraordinários decididos em sessões plenárias: n. 94580-6-RS, 30.8.1984; 
n. 116121-3-SP, 11.10.2000; n. 357950-9-RS, 9.11.2005. 
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do fato gerador ou a real natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária. 
 
Parágrafo 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. 
 
Parágrafo 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. 
 
Parágrafo 3º - Para o efeito do disposto no inciso II do parágrafo 
1º, considera-se abuso de forma jurídica a prática de ato ou 
negócio jurídico indireto que produza o mesmo resultado 
econômico do ato ou negócio jurídico dissimulado.” 

 
Todavia, os art. 13 a 19 dessa medida provisória não se converteram 

em lei, pois não constaram da Lei n. 10637, de 30.12.2002, que se originou 
daquele ato do Poder Executivo.  

 
Em outras palavras, não foi acolhida pelo Congresso Nacional a 

regra que, se tivesse sido mantida, poderia fundamentar atos da administração 
tributária que qualificariam como inválida qualquer economia fiscal obtida 
através de ato ou negócio jurídico em que houvesse “abuso de formal”, ou seja, 
assim identificado por ser um ato ou negócio jurídico indireto. 

 
A consequência evidente dessa rejeição, pelo Poder Legislativo, é 

que tal regra não passou a integrar o nosso ordenamento jurídico em caráter 
definitivo, tendo-o integrado apenas passageiramente, no lapso de tempo entre a 
vigência da Medida Provisória n. 66 e a da Lei n. 10637. 

 
Deste modo, depois desse episódio, aos demais fundamentos 

contrários à teoria do abuso de formas junta-se mais o específico repúdio que o 
legislador lhe manifestou, sendo que o término dos efeitos das disposições que 
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constavam da medida provisória impõe a cessação da sua aplicação, pois elas 
não ficaram dotadas de ultra-atividade. 

 
A este propósito, é imperioso recordar o parágrafo 3º do art. 62 da 

Constituição do Brasil, que diz o seguinte: 
 

“Parágrafo 3º - As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 
parágrafos 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogável, nos 
termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações 
jurídicas delas decorrentes.” (grifado aqui) 

 
E os parágrafos 11 e 12 do mesmo art. 62 determinam: 
 

“Parágrafo 11 - Não editado o decreto legislativo a que se refere o 
parágrafo 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia 
de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e 
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-
ão por ela regidas.  
 
Parágrafo 12 - Aprovado projeto de lei de conversão alterando o 
texto original da medida provisória, esta manter-se-á 
integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o 
projeto.” 

 
Portanto, após prazo constitucional, aquela regra da Medida 

Provisória n. 66, art. 14, parágrafos 1º e 3º, deixou de estar em vigor e perdeu 
sua eficácia, não podendo mais ser posta em prática, ainda que a pretexto de 
interpretação. 

 
Sendo assim, o intérprete ou o aplicador da lei não pode pretender 

impor a aplicação de uma teoria explicitamente rejeitada pelo Poder Legislativo, 
cuja rejeição significa, exata e exclusivamente, a não aceitação, pelo legislador, 
da sua validade, com a sua consequente inexistência perante o nosso direito 
positivo.  

 
Não se deve entender o que está dito anteriormente como defesa de 

que os atos e negócios jurídicos sejam aquilo que apenas formalmente esteja 
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declarado nos respectivos instrumentos, pois não adianta, por exemplo, intitular 
de “contrato de compra e venda” um negócio que substancialmente seja de 
doação. Quando isto ocorre, pode ter havido mero erro ou simulação intencional, 
mas a verdadeira natureza jurídica decorre das cláusulas inseridas no 
documento. 

 
Neste caso, sim, pode-se dizer que há prevalência da substância 

sobre a forma, mas se trata de substância jurídica, e não de substância 
econômica.  

 
A este propósito, há uma controvérsia semelhante entre a ciência 

jurídica e a ciência contábil, a qual prega a predominância da “essência 
econômica” sobre a “forma jurídica”. Sobre isto, para um seminário entre juristas 
e contabilistas escrevi o seguinte: 21 

 
“Entretanto, o ato ou negócio jurídico corretamente formalizado 
(isto é, com a forma determinada ou permitida pela lei) não se 
confunde com a sua forma, que é apenas o meio pelo qual as partes 
fazem as declarações de vontade que dão existência e conformidade 
à substância do ato ou negócio que estão praticando. 
 
Por outro lado, fazendo uso adequado das palavras, em todo ato ou 
negócio jurídico há uma substância, e esta é o conteúdo efetivo do 
ato ou negócio, cujo conteúdo é formado pelos efeitos que ele 
produz segundo a norma jurídica que o rege, atribuindo direitos e 
obrigações (prestações e contraprestações) para as respectivas 
partes. 
 
Em outras palavras mais afeiçoadas ao mundo jurídico, o conteúdo 
efetivo do ato ou negócio jurídico corresponde à sua causa, e esta se 
compõe pela função prática que a lei atribui ao ato ou negócio 22, 
isto é, no caso da compra e venda é, de um lado a transferência da 

                                                
21 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de, in “Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e 
Distanciamentos)”, Dialética, 2010, p. 398. 
22 É a função social do contrato, na dicção do art. 421 do Código Civil ao regular a 
liberdade de contratar, ou a função econômica ou social do negócio jurídico, a que 
alude o art. 187 ao definir abuso no exercício de direitos. (nota do original) 
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propriedade do bem negociado, e de outro lado o respectivo 
pagamento. Ou, no contrato de empréstimo, de um lado é a entrega 
da coisa, e de outro lado a obrigação de devolvê-la, acompanhadas, 
se for o caso, do direito e da obrigação correspondentes aos juros. 
 
Pode-se mesmo dizer que a causa do negócio jurídico corresponde à 
sua natureza jurídica (confunde-se com esta), de tal modo que 
precisa haver absoluta adequação entre a forma (a permitida ou a 
exigida pela lei) e o conteúdo substancial do respectivo contrato. 
 
Embora as partes de um ato ou negócio jurídico possam inserir, no 
instrumento da sua formação e comprovação (segundo a forma 
legal), cláusulas e condições livremente pactuadas (se não 
contrariarem norma de ordem pública), a causa do ato ou negócio 
mantém-se sempre inalterada, pois abstratamente ela decorre 
exclusivamente da lei, e concretamente se realiza pelo contrato 
adequado a ela. 
 
Para aclarar, lembre-se da costumeira intitulação de ‘Instrumento 
Particular de Contrato de Mútuo’, a qual denuncia a forma 
(instrumento escrito, particular, e não escritura pública, conforme é 
permitido pela lei) e a substância do negócio, a sua causa, a sua 
natureza jurídica (contrato de mútuo). Por isso mesmo, o próprio 
título pode ser incompleto e insuficiente ou totalmente inadequado, 
dado que a verdadeira natureza jurídica (a verdadeira substância) 
do negócio contratado (com a sua verdadeira causa legal) vem das 
cláusulas apostas ao respectivo instrumento. Assim, se o título for 
‘Instrumento Particular de Empréstimo’, apenas as respectivas 
cláusulas vão explicitar se o contrato é de empréstimo por 
comodato ou por mútuo, pois aquele título é incompleto e 
insuficiente, do mesmo modo que, quando houver total dissonância 
entre as cláusulas e o tipo contratual mencionado no título do 
respectivo instrumento, ela será corrigida pelas cláusulas apostas a 
ele. 
 
É ainda a substância jurídica do ato ou negócio que diferencia um 
negócio jurídico verdadeiro de um negócio jurídico simulado, pois a 
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nulidade deste corresponde à desconformidade entre a vontade das 
partes e a disciplina jurídica do negócio que realizam 
ostensivamente perante terceiros, motivo pelo qual, quando 
simulam, não se submetem a essa disciplina e anulam os efeitos 
jurídicos dela decorrentes, através de ‘documentos de gaveta’ ou 
outros atos externos produtores de efeitos contrários, ou ainda por 
outras artimanhas. 
 
Por isso mesmo, a norma jurídica que define e regula o negócio 
simulado (art. 167 do Código Civil), diz no seu ‘caput”, com todas as 
letras 23, que a sua nulidade não prejudica, quando for o caso, 
qualquer negócio por ele encoberto (dissimulado por ele), desde 
que este seja válido tanto na substância quanto na forma, pondo em 
evidência a distinção entre uma coisa e outra.  
 
E a substância a que se refere o art. 167 é a substância jurídica do 
negócio, correspondente à sua causa, isto é, à função que a lei lhe 
atribui, seja a de translação da propriedade mediante pagamento de 
preço, seja a de empréstimo a ser devolvido, ou qualquer outra. 
 
Outrossim, a substância a que se refere o art. 167 é a mesma visada 
pelo art. 173 para a confirmação do negócio meramente anulável, 
quando diz: ‘O ato de confirmação deve conter a substância do 
negócio celebrado e a vontade expressa de mantê-lo’. 
 
..... 
 
Neste passo, percebe-se claramente a diferença de referenciais entre 
o da contabilidade, para exigir a superação da ‘forma pela essência’, 
e o do direito, no qual a substância prevalece sobre a forma, mas 
apenas no sentido de exigir respeito (adequação) à função que a lei 
outorga ao ato ou negócio jurídico, ou seja, à sua substância. 
 

                                                
23 ‘Art. 167 - É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 
válido for na substância e na forma.’ (nota do original) 
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Realmente, com vimos, a substância necessariamente vem 
acompanhada de uma forma permitida ou imposta pela lei, de modo 
que ambas têm igual importância, dado que não existe qualquer ato 
ou negócio jurídico substancial sem que a manifestação da sua 
existência ocorra e se prove através de uma das formas previstas na 
lei. 
 
Sendo assim, a prevalência da substância sobre a forma somente 
ocorre quando esta manifeste declarações não adequadas à 
substância do ato ou negócio jurídico, podendo a inadequação ser 
voluntária, como na simulação que torna nulo o ato simulado (sem 
prejuízo da recuperação do ato por ele dissimulado, se válido na 
substância e na forma), ou involuntária, quando pode ser corrigida 
pela exata interpretação e aplicação do contrato, como no título 
inadequado do instrumento contratual. 
 
Repetindo, então, são diferentes os referenciais da contabilidade e 
do direito. 
 
Realmente, para a contabilidade o referencial é o efeito econômico 
ou financeiro subjacente, que pode ser parecido (possivelmente 
igual) ao de outro ato ou negócio (no ‘leasing’ financeiro, sua 
parecença é com o financiamento da aquisição do bem numa 
compra e venda a prazo, e no ‘leaseback’ com o mútuo 24), ao passo 
que para o direito o referencial é o efeito jurídico, isto é, o efeito que 
deriva da lei aplicada, e que corresponde à substância do negócio 
jurídico (a sua causa legal, que lhe atribui a verdadeira natureza 
jurídica). 
 
Acontece, entretanto, que o efeito jurídico também é um efeito 
subjacente ao ato ou negócio jurídico, e também pode ser um efeito 
econômico (sempre é quando se trata de patrimônio 25), embora o 

                                                
24 Para detalhes, veja-se: Pronunciamento CPC n. 06 e correspondentes Deliberação 
CVM n. 554/08 e Resolução CFC n. 1141/01 (NBC T 10.2). (nota do original) 
25 Eis que o patrimônio reúne todas as relações jurídicas da pessoa, que tenham 
conteúdo econômico, por definição do Código Civil: ‘Art. 91 - Constitui universalidade de 
direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico’. 
(nota do original) 
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efeito subjacente seja determinado especificamente pela lei para 
cada ato ou negócio tipificado pelo direito. 
 
Assim, no arrendamento mercantil sempre haverá receita e despesa 
de aluguel, e nunca receita ou despesa financeira (como pode surgir 
nos assentamentos contábeis da operação), tanto quanto numa 
venda a prazo, em que no preço esteja embutida uma remuneração 
do capital investido pelo vendedor, não há juros, mas somente preço 
da coisa, com todas as consequências fiscais no âmbito do IRPJ, da 
CSL, do IPI, do ICMS, do IOF, da COFINS, da contribuição ao PIS ou de 
qualquer outro tributo. 
 
Um outro aspecto que se apresenta nesta distinção é o do motivo 
pelo qual o negócio seja praticado. Ainda ficando com o 
arrendamento mercantil, o motivo pode ser a aquisição financiada 
de um bem, o que, para a contabilidade pode desempenhar um 
importante papel confirmador de que o ato deve ser assentado nos 
livros contábeis como compra a prazo, sem reconhecimento dos 
efeitos imediatos do contrato sobre a propriedade do bem 
arrendado (o que também pode levar o arrendatário a contabilizar 
depreciação do bem que não lhe pertence 26). 
 
Isto se manifesta mais fortemente no ‘leaseback’, em cujo contrato 
há duas transferências de propriedade, e entre elas há o 
arrendamento do bem. Já a contabilidade poderá consignar apenas 
um empréstimo, sem se preocupar em reconhecer, em determinado 
momento, quem seja proprietário do bem envolvido. 
 

                                                
26 A legislação fiscal prevê que a dedução por depreciação cabe à pessoa jurídica que 
suportar o ônus econômico do desgaste ou obsolescência, de acordo com as condições 
de propriedade, posse ou uso do bem (RIR/99, art. 305, parágrafo 1º). Não é este o 
local para adentrar na análise de todas as implicações derivadas dessa disposição, que 
pode parecer dar cobertura à depreciação pelo arrendatário, conforme as cláusulas do 
contrato. Todavia, essa disposição não se coaduna com o critério contábil, a começar 
porque a depreciação, para efeitos fiscais, necessariamente é relacionada ao custo de 
aquisição (art. 309 do RIR/99). (nota do original) 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

44 

Considerando a motivação da pessoa, ela pode levar a reforçar a 
idéia de que no ‘leaseback’ exista um mútuo, porque o motivo do 
arrendatário para o contrato pode ter sido obter um empréstimo de 
dinheiro. Entretanto, embora a vontade seja fator relevante no 
direito (por exemplo, o ato sob coação é considerado viciado, ou, na 
declaração de vontade vale mais o comprovadamente desejado 
pelas partes do que a imprópria redação do contrato), em geral o 
motivo é fator irrelevante para o ato ou negócio jurídico, inclusive 
quanto à própria validade da sua substância adequadamente 
adotada. 
 
Realmente, o motivo não interfere com a causa do ato ou negócio 
jurídico, e não o invalida, salvo se for motivo comum a ambas as 
partes, for determinante do negócio e for ilícito (Código Civil, art. 
166, inciso III 27). Um exemplo de invalidade é contratar o serviço de 
alguém (contrato regulado pela lei, destinado a produzir efeitos) 
porque as partes querem, mediante esse serviço, ferir a honra de 
outrem (por ser ilícita a motivação de ambos os contratantes, e a 
razão determinante do negócio, este não poderá prevalecer perante 
os tribunais). 
 
Neste sentido, a compra e venda será sempre compra e venda, e 
produzirá validamente os efeitos que a lei atribui a este tipo 
contrato, independentemente de o motivo do vendedor ser sua 
necessidade de dinheiro em caixa ou não mais querer o bem, ou 
outro qualquer, e também independentemente de o motivo do 
comprador ser adquirir para vender por preço maior, adquirir para 
usar o bem ou para dá-lo a alguém, ou qualquer outro. 
 
Do mesmo modo, o ‘leaseback’ será sempre arrendamento 
mercantil, e produzirá validamente os efeitos que a lei atribui a este 
tipo de contrato, independentemente de o motivo do arrendatário 
ser obter dinheiro emprestado ou se livrar da propriedade do bem 

                                                
27 “Art. 166 - É nulo o negócio jurídico quando: ... III - o motivo determinante, comum a 
ambas as partes, for ilícito;”. (nota do original) 
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por algum tempo, e seja o motivo do arrendador emprestar dinheiro 
com garantia real ou outro qualquer. 
 
Destarte, se não houver simulação ou outro vício jurídico, a 
substância jurídica corresponde ao efeito do ato ou negócio jurídico, 
e esse efeito pode ser um efeito econômico (sempre é, quando se 
trate de um direito e uma obrigação relacionados ao patrimônio das 
partes), mas, a despeito disso, para contabilidade pode se tratar de 
outra coisa, pois para ela a dita ‘essência econômica’ pode se desviar 
para a que derivaria de outra estrutura jurídica não empregada na 
negociação pelas respectivas partes. 
 
Em suma, conceitualmente, embora não devessem divergir, a 
essência para o contador pode não coincidir com a substância para o 
jurista, assim como não há coincidência de entendimento quanto ao 
que seja forma.” 
 
No próximo capítulo, veremos em mais detalhes várias das figuras e 

vários dos aspectos a que se refere o trecho transcrito. 
 
Antes de passarmos adiante, vale a pena considerar mais uma 

característica peculiar ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro, 
a respeito da qual anteriormente já foi dito alguma coisa. 

 
Esses tributos, como visto, não incidem sobre um determinado ato 

ou negócio jurídico, pois têm como substrato fático de incidência a existência de 
acréscimo patrimonial. Além disso, e pela mesma razão, eles não incidem sobre 
uma determinada situação de fato, meramente econômica e não estruturada 
pelo direito. 

 
Ao contrário de qualquer dessas situações, previstas nos incisos I e 

II do art. 116 do CTN, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro 
têm assento numa grande quantidade de atos e fatos ocorridos na vida do 
contribuinte ao longo do período-base fiscal, ora afetando o seu patrimônio para 
mais, ora para menos. Na verdade, devido ao princípio constitucional da 
universalidade (art. 153, parágrafo 2º, inciso I), o imposto de renda atinge os 
efeitos de todos os eventos positivos e negativos que afetam o patrimônio do 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

46 

contribuinte durante o período de apuração da ocorrência de acréscimo 
patrimonial, desconsideradas apenas as meras transferências patrimoniais. 

 
Ora, essas mutações patrimoniais tanto podem derivar de fatos 

econômicos não regulados pelo direito quanto podem provir de fatos com 
conteúdo econômico mas regulados pelo direito, sendo que, quanto a estes, 
enquanto não ocorridos por completo e de acordo com a norma jurídica que lhes 
for aplicável, não são aptos a produzir qualquer efeito de acréscimo ou 
decréscimo patrimonial, 

 
Exemplo de fácil compreensão é o ganho contido no preço de uma 

venda mercantil, o qual somente pode ser considerado existente e disponível 
para o contribuinte quando a venda, já perfeita e acabada pelo contrato, for por 
ele cumprida através da entrega da mercadoria. É neste último momento que ele 
adquire o direito ao preço e, por consequência, o respectivo lucro passa a se 
incorporar à multidão de outros fatores que durante o respectivo período fiscal 
afetaram positiva ou negativamente o seu patrimônio. Isto é, neste caso a 
existência do lucro depende da regulação daquele específico ato pelo direito 
privado, sem a qual não há efeito considerável no fato gerador e na respectiva 
base de cálculo. 

 
Em outras palavras, nessa situação só há ganho – só haverá matéria 

tributável, na dicção do art. 142 do CTN – se houver o direito ao preço (estrutura 
jurídica), no qual estará embutido o lucro (consequência econômica do negócio 
jurídico). Ainda em outras palavras, o lucro, que é a matéria econômica passível 
da incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, 
depende neste caso, e é efeito, do negócio jurídico existente e completo de 
acordo com a norma de direito privado que lhe for aplicável. 

 
Note-se que antes disso não há – nem há possibilidade de haver – 

materialidade econômica que possa sujeitar-se à tributação pelo imposto de 
renda e pela contribuição social sobre o lucro. 

 
Um outro aspecto da maior relevância encontra-se na definição de 

patrimônio, que o art. 57 do Código Civil de 1916 decretava ser uma coisa 
universal ou universalidade, e que a doutrina civilista sempre classificou 
corretamente como sendo uma universalidade jurídica, em contraposição às 
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universalidades de fato, no sentido de que aquela é constituída apenas por 
direitos e obrigações com conteúdo econômico. 

 
O Código Civil de 2002, embora não se referindo expressamente a 

patrimônio, confirma o conceito normativo anterior ao prescrever no art. 91 que 
se constitui em “universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma 
pessoa, dotadas de valor econômico”. 

 
Por conseguinte, como o fato gerador do imposto de renda e da 

contribuição social sobre o lucro é a existência de acréscimo patrimonial, 
considerado em sua universalidade, ele se compõe necessariamente pela adição 
de novos direitos ao patrimônio anterior e/ou pela diminuição de obrigações, 
segundo a equação “mais direitos menos obrigações igual a aumento 
patrimonial”. 

 
Vale dizer, o “an debeatur” e o “quantum debeatur” do imposto de 

renda e da contribuição social vinculam-se indissociavelmente à disciplina 
jurídica das ocorrências que durante o período-base afetam um determinado 
patrimônio. 28 

 
Por isso, também para os fatos geradores desses tributos, apesar de 

não se constituírem numa determinada estrutura jurídica, são relevantes as 
ocorrências dos fatos e atos ou negócios jurídicos tal como disciplinados pelo 
direito privado. 

 
Destarte, ao longo do período-base fiscal é perfeitamente possível e 

lícito recorrer às estruturas jurídicas que contribuam para que o resultado ao 
final do período esteja afetado de maneira mais econômica no que diz respeito 
ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro. A consequência disso 
será uma lícita elisão fiscal, se os atos tiverem sido praticados antes da 
ocorrência do fato gerador (que, quanto aos dois tributos em questão, se 
reconhece como ocorrido na data de encerramento do período-base), sem 
violação de lei e sem simulação. 

                                                
28 Mesmo quando a aquisição de um provento seja originada de ação não regida 
juridicamente, a posse do mesmo passa a ser direito protegido pela lei e, enquanto tal 
se mantém, ocorre o substrato material de incidência dos dois tributos. 
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Portanto, também para o imposto de renda e a contribuição social 

sobre lucro aplicam-se todas as mesmas diretrizes legais acima apontadas, que 
outorgam validade e consideração à liberdade de praticar ou não praticar atos, 
assim como prestigiam as estruturas jurídicas adotadas e afastam a teoria do 
abuso de formas e a interpretação pelos efeitos econômicos dos fatos. 

 
Em síntese, a obrigação tributária tem nascimento em situações 

jurídicas ou em situações de fato, mas em ambos os casos desde que 
efetivamente ocorridas. 

 
Por isso, a economia lícita é a que decorre da escolha dos atos 

(inclusive atos ou negócios jurídicos) a serem praticados antes da ocorrência do 
fato gerador, sem violação da lei e com a prática de atos reais conducentes ao 
resultado econômico que se deseja, ou mesmo é aquela que decorre da omissão 
da prática de atos. 

 
IV – SIMULAÇÃO, NEGÓCIO JURÍDICO INDIRETO, MOTIVAÇÃO 
DOS ATOS, ABUSO NO EXERCÍCIO DE DIREITOS – CONCEITOS 
BÁSICOS PERANTE A ELISÃO E A EVASÃO FISCAL 
 
Nos capítulos anteriores foi demonstrada a distinção entre elisão 

fiscal lícita e evasão fiscal ilícita, e foi dada sua fundamentação jurídica que 
prospera a partir da própria Constituição Federal e do CTN. 

 
Verificou-se, então, que a elisão pressupõe a prática ou a não prática 

de atos antes da ocorrência do fato gerador do tributo elidido, e também 
pressupõe a sua necessária conformidade com o ordenamento jurídico, no 
sentido de que as atitudes das pessoas sejam lícitas e não contrárias a qualquer 
disposição legal, até porque os atos ou negócios jurídicos que praticarem devem 
ser lícitos para poderem produzir efeitos. 

 
Quanto a este último requisito, foi anotado com especial ênfase que 

os atos praticados devem ser verdadeiros, e não simplesmente aparentes ou 
simulados. 
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Pode-se aqui acrescentar que a adoção de um negócio jurídico 
indireto muitas vezes representa maneira eficiente para produzir a elisão fiscal, 
caso o negócio indireto esteja dentro da licitude e não incida na tributação que 
adviria do negócio direto. 

 
O chamamento de conceitos como os de simulação e de negócio 

jurídico indireto suscita algumas considerações adicionais, que têm a ver 
diretamente com a intenção da pessoa, ainda não contribuinte, e das 
contrapartes que com ela negociem. 

 
Tais considerações evocam ainda a necessidade, ou não, de haver 

uma razão econômica ou negocial externa à intenção de economizar tributo 
(motivação extratributária) na escolha dos atos a serem praticados, ou nas 
omissões de atos. 

 
Estas considerações estão ligadas entre si porque todas elas tratam 

do aspecto subjetivo da pessoa, ou seja, da sua real vontade, inclusive a partir de 
que a simulação – colocada como um dos elementos cruciais na distinção entre 
elisão e evasão fiscal – pressupõe a desconformidade entre a vontade interna 
das partes de um negócio jurídico e o ato ostensivamente praticado. 29 

 
Como explicar, então, a distinção entre simulação – ato ilícito – e 

negócio jurídico indireto – ato lícito? No negócio indireto as partes não têm uma 
                                                
29 Após o Código Civil de 2002, parte da doutrina civilista passou a defender a ideia de 
que, agora, a simulação se detecta de modo objetivo, tendo em vista ela ter deixado de 
ser considerada um defeito da vontade para ser uma razão de invalidade do negócio 
jurídico (daí ter passado a ser caso de nulidade do negócio jurídico, e não mais de sua 
anulação). Contudo, a verdade é que a simulação nunca foi propriamente um defeito da 
vontade, como o erro ou a coação, pois nela a vontade não está prejudicada, é livre e 
efetivamente quer fingir, sabendo que finge para enganar terceiros. Outrossim, isto não 
se confunde com os meios de prova da simulação, pois sempre se admitiu que a prova 
da vontade subjetiva, divergente da manifestada no negócio exteriorizado, se desse por 
meios indiciários, o que continuará o ocorrer, já que não haverá outro modo de provar 
“objetivamente” a simulação nos casos (que são a grande maioria) em que não haja 
uma confissão ou uma evidência documental. De qualquer modo, pela própria natureza 
do fenômeno da simulação, esta será produto da vontade, ou seja, na simulação 
continuará a haver desconformidade entre o ato exterior e o que as partes efetivamente 
desejam. 
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vontade oculta e diferente daquela que se manifesta através da estrutura 
jurídica adotada? 

 
A estas indagações acrescenta-se mais uma: a vontade de 

economizar tributo requer seja acompanhada pela vontade de obter outro 
resultado negocial alheio à economia fiscal, ou pode representar a única 
motivação para as ações ou omissões da pessoa? 

 
Nesta controvérsia tomaram parte ativa e adotaram posições 

antagônicas Marco Aurélio Greco e Luciano da Silva Amaro. O primeiro desses 
autores passou a acrescentar aos três elementos caracterizadores da elisão fiscal 
a necessidade de haver uma outra motivação econômica para os atos praticados, 
de maneira que, se a única razão para eles for a obtenção da economia fiscal, 
haveria o que ele denominou de “abuso de direito” 30, passando a situação a se 
caracterizar como evasão fiscal. Já o segundo autor sustenta que atos 
verdadeiros e praticados com a única intenção de economizar tributo são 
legítimos para a obtenção da elisão fiscal. A importância da discussão impõe a 
leitura dos estudos desses dois respeitados juristas, sendo que Marco Aurélio 
Greco provocou a discussão primeiramente através de capítulo do livro “Estudos 
sobre o Imposto de Renda (Em Memória de Henry Tilbery)”, da Editora Resenha 
Tributária, 1994, p. 91 e seg., e depois no seu livro “Planejamento Fiscal e 
Interpretação da Lei Tributária”, 1998, da Editora Dialética, enquanto que 
Luciano da Silva Amaro manifestou-se em trabalho que publicou no livro 
“Imposto de Renda - Alterações Fundamentais - 2º Volume”, da Editora Dialética, 
1988, p. 103 e seg. Porém, há edições e outros pronunciamentos mais recentes 
desses autores. 

 
O enfrentamento deste debate requer uma avaliação das 

considerações e indagações acima formuladas, na seguinte ordem de afirmações: 
 
- não há necessidade de outras razões ou outros motivos para as 

ações ou omissões praticadas, a fim de que o resultado obtido seja de legítima 
elisão fiscal; 

 

                                                
30 Na concepção desse autor, abuso de direito não se confunde com abuso de forma, 
visto no capítulo precedente. 
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- negócio jurídico indireto não é negócio simulado; 
 
- há que haver um negócio jurídico verdadeiro, portanto não 

simulado, ainda que indireto. 
 
Vejamos cada um destes pontos, mas antes abordando alguns 

conceitos básicos. 
 
Quanto à simulação em matéria de economia fiscal, está diretamente 

relacionada à teoria e à disciplina jurídica dos negócios simulados, porque estes 
são atos juridicamente inválidos. O Código Civil de 2002 define a simulação nos 
seguintes termos: 

 
 
"Art. 167 – É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que 
se dissimulou, se válido for na substância e na forma. 
 
Parágrafo 1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: 
 
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 
das 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. 
 
Parágrafo 2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em 
face dos contraentes do negócio jurídico simulado." 31  
 

 
A simulação pode ser alegada por qualquer interessado, ou pelo 

Ministério Público quando lhe couber intervir, assim como deve ser pronunciada 
pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e a encontrar 

                                                
31 O art. 102 do Código Civil de 1916 definia simulação pelas mesmas três razões 
descritas no parágrafo único do art. 167, embora declarando o ato simulado como 
anulável, e não como nulo. 
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provada, não lhe sendo permitido supri-la, ainda que a requerimento das partes 
(art. 168 do Código Civil 32). 

 
Portanto, um negócio jurídico que incorra em qualquer das 

hipóteses do parágrafo 1º do art. 167 do Código Civil é negócio simulado, nulo de 
pleno direito e incapaz de produzir os efeitos de economia fiscal desejados pelo 
agente, até porque não produz qualquer efeito no mundo jurídico. 

 
A evasão que decorre de ato simulado pode chegar a adentrar nos 

limites dos crimes contra a ordem tributária, cuja tipificação é catalogada pela 
Lei n. 8137, porque qualquer dos vícios dos três incisos do parágrafo único do 
art. 167 do Código Civil pode perfeitamente constituir-se em inserção de 
elemento inexato, ou na omissão de operação, em documento necessário à 
apuração da base de cálculo de tributo, que são tipos de ilícitos penais, razão 
pela qual, além de nulidade do ato e dos seus efeitos, também pode fazer incidir 
a sanção penal se tiver havido o intuito doloso de fraudar a obrigação fiscal, e se 
houver o resultado de subtrair o pagamento do tributo devido. Acrescente-se 
que casos de simulação também podem conduzir à maior graduação das multas 
fiscais. Daí porque, como já dito, no nosso direito positivo só se pode falar em 
abuso de forma nos casos em que haja simulação em violação à Lei n. 8137, 
embora nem toda simulação chegue a adentrar na tipificação criminal, e nem 
todo crime se configure a partir de simulação. 

 
Ao contrário, é inatacável um negócio praticado pela pessoa e que 

não se submeta a qualquer dos vícios relacionados no art. 167, ainda que 
adotado com o intuito de economizar tributo, e ainda que conduza 
indiretamente ao mesmo resultado econômico que seria produzido por um 

                                                
32 No Código Civil de 1916 tais normas constavam do art. 146, mas relativas apenas às 
nulidades, das quais a simulação não fazia parte. Todavia, quanto à simulação, aquele 
código prescrevia que a simulação invalidava o ato sempre que visasse prejudicar 
terceiros ou violar disposição de lei (art. 103), e podia ser demandada por terceiro 
lesado ou pelos representantes do Poder Público, a bem da lei ou da Fazenda (art. 105), 
dispositivos estes não repetidos no novo código. Embora o art. 168 atual seja 
correspondente ao art. 105 antigo, no novo código a simulação é sempre nula, mesmo 
quando não vise prejudicar terceiros. Acrescente-se que o art. 169 da lei de 2002 
declara o negócio nulo como não suscetível de confirmação, nem de convalescença pelo 
tempo, disposição esta que representa uma novidade em relação ao texto de 1916. 
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outro negócio direto tributado, ou a resultado economicamente semelhante ao 
deste. 

 
Mesmo porque não constitui ato ilícito o regular exercício de um 

direito reconhecido (Código Civil, art. 188, inciso I 33), e tal direito, no caso da 
economia tributária legítima, emana da própria Constituição da República. 

 
Por tudo o que já foi exposto, pode-se agora acrescentar que, se por 

um negócio jurídico direto se incorre na obrigação tributária, mas se por um 
negócio jurídico indireto se elide a ocorrência do fato gerador dessa obrigação e 
se alcança resultado econômico ou negocial igual ou semelhante ao desejado, a 
economia fiscal produzida é legal. 

 
Tal modo de proceder não representa abuso de forma jurídica, 

entendido este segundo a teoria exposta no capítulo precedente. Pelo contrário, 
representa regular exercício de direito constitucional, relacionado à 
propriedade, e o resultado obtido – economia fiscal – não pode ser anulado ou 
combatido sob a invocação dos efeitos econômicos dos atos. 

 
Um bom estudo sobre negócios jurídicos indiretos e elisão fiscal é o 

da lavra de Edgard L. de Proença Rosa34. Também sobre o tema, Alberto Xavier 
fez admirável palestra 35. Mas a doutrina é farta de outros trabalhos sobre o 
tema, valendo citar, pela síntese que faz e por analisar os vícios dos negócios 
jurídicos, já na vigência do Código Civil de 2002, José Carlos Moreira Alves36. 

 
Esses autores mostram que o negócio indireto é ato jurídico típico 

de natureza instrumental, porque as partes, através de negócio típico, visam 
meios para atingir resultados atípicos a esse negócio, mas economicamente 
iguais ou semelhantes aos que obteriam mediante um negócio direto. 

 
Em especial, esses autores e a doutrina distinguem o negócio 

jurídico indireto do negócio simulado, cuja distinção situa-se em que naquele as 
                                                
33 Código Civil de 1916, art. 160, inciso I. 
34 ROSA, e Edgard L. de Proença, Revista de Direito Tributário n. 15/16, p. 135. 
35 XAVIER, Alberto, “ABDF - Resenha” n. 15, p. 3. 
36 ALVES, José Carlos Moreira, “As Figuras Correlatas da Elisão Fiscal”, publicado na 
Revista Fórum de Direito Tributário n. 1. p. 11. 
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partes desejam o negócio que pactuam e se submetem à respectiva disciplina 
jurídica. 

 
Por outro lado, o negócio indireto é válido se não incorrer em 

qualquer outro vício jurídico, além de que é necessário que o resultado por ele 
alcançado não fosse vedado pelo ordenamento. 

 
Xavier ressalta que o negócio jurídico indireto se presta à economia 

fiscal lícita principalmente de impostos cujos fatos geradores sejam tipos 
estruturais, isto é, definidos essencialmente pela estrutura do ato ou negócio 
jurídico, independentemente do seu resultado (exemplo, imposto sobre 
transmissão imobiliária). Segundo ele, nos tributos cujas hipóteses de incidência 
sejam tipos funcionais, isto é, definidos predominantemente pelo resultado 
econômico atingido, seja qual for o tipo estrutural do negócio jurídico que tenha 
permitido atingir esse resultado, o campo de escolha da pessoa é restrito. 

 
Xavier dá como exemplo de fato gerador de tipo funcional o imposto 

de renda, e ressalva que o negócio jurídico indireto em matéria de imposto de 
renda só pode prosperar em casos muito especiais, quando para determinados 
efeitos o legislador se socorrer de conceitos estruturais. 

 
Sem discordar desses ensinamentos, nas suas ponderações teóricas, 

convém, contudo, dizer que os aumentos patrimoniais – fato gerador desse 
imposto – dependem, na quase totalidade dos casos, de relações jurídicas, 
abrindo-se, pois, muito espaço para a adoção de negócios jurídicos indiretos, o 
que a prática demonstra ocorrer frequentemente.  

 
Também importa verificar que a nossa legislação ordinária do 

imposto de renda usualmente se vale de conceitos estruturais, razão pela qual, 
na prática, abre largos espaços para um correto planejamento tributário. 

 
Com efeito, podemos verificar que o direito brasileiro em matéria de 

imposto de renda adota a seguinte sistemática: 
 
- no art. 43 do CTN define em gênero o campo de incidência do 

imposto de renda, mas essa definição é insuficiente para criar obrigações 
tributárias específicas, as quais são, por sua vez, estabelecidas em legislação 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

55 

ordinária, devendo esta estar necessariamente conforme à definição do tipo 
genérico prescrito pelo CTN; se a definição genérica fosse suficiente, todo e 
qualquer acréscimo patrimonial (renda ou provento com disponibilidade 
econômica ou jurídica adquirida) seria automaticamente sujeito ao imposto, mas 
assim não é (como não o é com os demais tributos definidos em gênero pelo 
CTN), pois que as hipóteses específicas de incidência dependem de leis 
ordinárias; 

 
- por leis ordinárias define em espécie os fatos geradores, muitas 

vezes considerando que o resultado conforme ao art. 43 do CTN depende 
essencialmente da estrutura de determinados atos jurídicos (exemplo, o imposto 
sobre os ganhos de capital das pessoas físicas decorrentes de alienações de 
participações societárias e outros bens do seu patrimônio); 

 
- outras vezes, por leis ordinárias define em espécie os fatos 

geradores, considerando que o resultado conforme ao art. 43 do CTN não 
depende da estrutura de qualquer ato jurídico (exemplo, o imposto sobre 
rendimentos e ganhos de capital previsto nos art. 39 e 40 da Lei n. 7450, de 
23.12.1985, que o art. 51 mandava aplicar sobre todos os rendimentos e ganhos 
de capital, qualquer que fosse a denominação que lhes fosse dada, 
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou 
contrato escrito, bastando que decorressem de ato ou negócio que, por sua 
finalidade, tivesse os mesmos efeitos do previsto na norma específica de 
incidência). 

 
Destarte, se a hipótese de incidência específica estabelece que o 

imposto de renda recaia sobre o acréscimo patrimonial decorrente da alienação 
de participação societária, somente em ocorrendo este fato, assim tipificado 
estruturalmente pelo direito privado, pode haver tributação do acréscimo 
patrimonial por ele produzido. O mesmo pode ocorrer quando disposições 
pertinentes à base de cálculo tomem em consideração estruturas do direito 
privado. 

 
Nesses casos, se efeitos iguais ou semelhantes forem atingidos por 

negócio jurídico indireto (outra estrutura jurídica diversa), aquele imposto 
específico não poderá ser cobrado, porque sua hipótese de incidência não se terá 
realizado, o mesmo ocorrendo quanto à base de cálculo. Não haverá abuso de 
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forma nem se poderá cobrar imposto considerando o efeito econômico 
produzido e desconsiderando a estrutura jurídica dos atos. 

 
Em suma, e por isso tudo, o negócio jurídico indireto pode se prestar 

ao fim colimado pelas partes, desde que não esteja contaminado pelos defeitos 
dos atos simulados nem eivado de qualquer outra irregularidade jurídica. 

 
É, portanto, somente sob estes ângulos que o negócio jurídico 

praticado pode ser considerado válido ou não, para se caracterizar uma hipótese 
de elisão e se a distinguir da evasão condenável. 

 
Façamos uma tentativa de exemplificar os conceitos. 
 
Uma venda de qualquer bem a interposta pessoa, seguida a curto 

prazo de outra venda por esta a um adquirente final, e sendo substancialmente 
maior o valor da segunda operação, sem que haja qualquer justificativa de 
mercado, pode representar uma venda simulada. A venda aparente a preço 
reduzido pode visar prejudicar o fisco. Daí as circunstâncias e as provas do caso 
concreto, depois de cuidadosa e rigorosa avaliação, poderem conduzir à 
conclusão da existência de simulação e de evasão fiscal praticada na primeira 
venda. 

 
Um caso de elisão seria a pessoa jurídica proprietária de imóvel de 

alto valor atual e pouca expressão contábil deixar de vendê-lo a terceiro 
interessado em adquirir a sua propriedade, o qual, contudo, adquire as ações ou 
quotas do capital da pessoa jurídica proprietária do imóvel. Este outro negócio, 
que atende aos objetivos das partes, é válido porque é real e não incide em 
qualquer dos vícios do art. 167, nem em qualquer das prescrições da Lei n. 8137. 
Isto é, escolheu-se um caminho legal alternativo que pode produzir inúmeras 
vantagens, a serem aferidas em cada caso: economia do imposto de renda da 
pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro, economia das 
contribuições sociais sobre a receita, uma possível economia do imposto de 
renda das pessoas físicas alienantes do capital da pessoa jurídica, se isento ou 
inferior ao imposto da pessoa jurídica, assim como as economias do imposto de 
transmissão, das despesas cartorárias de escritura e dos emolumentos do 
registro de imóveis, substituídos estes pelos emolumentos do registro público da 
sociedade, quando for o caso. 
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Curioso observar que a elisão da incidência de um ou mais de um 

tributo pode acarretar a incidência de outro ou outros, assim como pode 
acarretar a alteração nas respectivas sujeições passivas. 

 
Todos esses efeitos, contudo, são efeitos normais decorrentes da 

estruturação negocial adotada pelas partes envolvidas. 
 
Assim, por exemplo, no recurso extraordinário n. 82447-SP, julgado 

em 8.6.1976 pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, sendo relator o 
Ministro Moreira Alves, tratou-se de uma venda imobiliária com cláusula de 
retrovenda, negócio este adotado em lugar de um mútuo que deveria ter 
garantia hipotecária do imóvel vendido, e sendo a diferença entre o preço da 
venda e o da retrovenda equivalente aos juros que seriam cobrados se houvesse 
o mútuo. Neste caso, que o Supremo Tribunal considerou ser de negócio jurídico 
indireto válido, não havia como incidir o imposto de renda sobre os juros que 
teriam existido se tivesse sido feito o empréstimo, mas ocorreu, ou pode ter 
ocorrido, uma série de outras incidências tributárias sobre ambas as partes. 
Assim, incidiu o imposto de transmissão “inter vivos” de direitos sobre imóveis, 
sobre o preço total da venda, como também esse imposto pode ter incidido uma 
segunda vez quando da retrovenda, salvo isenção para esta caso prevista na lei 
local. E pode ter incidido sobre o vendedor o imposto de renda sobre o ganho de 
capital na venda, assim como sobre o comprador na retrovenda. 

 
Os conceitos de simulação e negócio jurídico indireto, exarados até 

aqui, foram acolhidos pela doutrina e aplicados pela jurisprudência, inclusive 
administrativa, há muito tempo, mas ultimamente a jurisprudência 
administrativa federal tem proferido muitos julgamentos em que, embora 
muitas vezes sobre casos de abusos praticados, adotou argumentos 
conceitualmente equivocados, além de incluir nessa nova tendência casos em 
que não se poderia negar a existência de legítima elisão fiscal. Não obstante, 
ainda hoje em dia não há mais dúvida quanto à validade do planejamento 
tributário que conduza à elisão fiscal, pois unanimemente se reconhece o direito 
a esta, variando, portanto, apenas a medida da sua aceitação. 

 
Por seu lado, o fisco nem sempre se submete pacificamente à 

verdade jurídica cientificamente determinada. 
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Por exemplo, em 1987 a Coordenação do Sistema de Tributação 

emitiu seu Parecer Normativo n. 46/87, que retrata a disposição das autoridades 
fiscais de então frente ao problema. 

 
A ementa desse ato fazendário reza: 
 

"A realização de operações simuladas, com o objetivo de elidir o 
surgimento da obrigação tributária principal ou de gerar maiores 
vantagens fiscais, não inibe a aplicação de preceitos específicos da 
legislação de regência, bastando que, pela finalidade do ato ou 
negócio, sejam obtidos rendimentos ou ganhos de capital 
submetidos à incidência do imposto de renda, qualquer que seja a 
denominação que lhes seja dada." 

 
Ao fim, diz o parecer: 
 

"6 - Em face do objetivo do artigo 51 da Lei n. 7450/85 e de seus 
próprios termos, a realização de operações simuladas com o fito de 
elidir o surgimento da obrigação tributária principal ou de gerar 
maiores vantagens do que as proporcionadas pela lei fiscal, não 
deve inibir a aplicação de hipóteses de incidência do imposto de 
renda sobre a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica 
de rendimentos e ganhos de capital. Essas operações não podem 
ser aceitas para legitimar conseqüências tributárias, visto que são 
procedimentos legais apenas no seu aspecto formal, mas ilícitas na 
medida em que pretendem encobrir ato de natureza jurídica com 
efeitos tributários mais onerosos para o contribuinte; por isso 
mesmo, devem prevalecer os efeitos tributários do negócio 
dissimulado, ao revés daqueles decorrentes do ato jurídico 
formalizado apenas para gerar conseqüências entre as partes." 

 
O parecer do fisco poderia ser considerado correto, inclusive à luz 

da doutrina e da jurisprudência, no limite em que ele próprio se colocou, isto é, 
de se referir à operações simuladas. 

 
Todavia, o parecer pecou em outros aspectos. 
 
O primeiro deles foi tratar a questão em caráter normativo, 

presumindo simulação em todo e qualquer caso, quando simulação é 
circunstância real a ser cabalmente comprovada em cada situação concreta. 
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O segundo erro consistiu em invocar o art. 51 da Lei n. 7450, que 

tinha o endereço certo e exclusivo das incidências do imposto sobre 
rendimentos e ganhos de capital em aplicações financeiras, previstas nos art. 39 
e 40 da mesma Lei n. 7450. 

 
Outro erro foi pressupor que o art. 51 seria aplicável aos casos de 

operações simuladas, o que não é verdade. 
 
Independentemente disso, é importante observar que, mesmo 

incidindo nestas objeções, o parecer fazendário se auto-limitou às hipóteses de 
operações simuladas. 

 
Quanto ao referido art. 51 da Lei n. 7450, tantas vezes também 

invocado como fundamento para autuações fiscais, é imperioso destacar que 
nada tem a ver com atos simulados. Dizia ele: 

 
"Art. 51 - Ficam compreendidos na incidência do Imposto de Renda 
todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a 
denominação que lhes seja dada, independentemente da natureza, 
da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando 
que decorram de ato ou negócio, que, pela sua finalidade, tenha os 
mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do 
Imposto de Renda." 

 
Como se pode observar claramente, esse artigo pretendia alcançar 

pelo imposto de renda todo e qualquer ganho ou rendimento de capital em 
aplicações financeiras, independentemente das formas adotadas pelas partes, ou 
seja, da estrutura jurídica dos negócios praticados. 

 
Em assim sendo, o art. 51 na verdade se apresentava como norma 

definidora das características de determinados fatos geradores, pela qual fatos 
geradores especificamente previstos em outros dispositivos legais deviam ser 
caracterizados como fatos geradores do tipo funcional, na acepção adotada por 
Alberto Xavier, já referida anteriormente. 37 

                                                
37 Expondo e decidindo neste sentido correto do art. 51, veja-se o acórdão n. 101-
86905, de 16.8.1994, da 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. 
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Mas o seu alcance era limitado às hipóteses de incidência previstas 

nos art. 39 e 40 da própria Lei n. 7450, segundo a estrutura desse diploma legal. 
Realmente, essa lei disciplinou por inteiro, nos art. 39 e 40, com regras 
complementares nos 41 a 50, a incidência do imposto de renda sobre 
rendimentos e ganhos de capital em aplicações financeiras. Assim, distinguiu 
rendimentos (art. 39) de ganhos de capital (art. 40), e previu as regras próprias 
para tributação de uns e de outros, generalizando o tratamento tributário a 
todos os rendimentos e o tratamento tributário a todos os ganhos de capital, 
quando decorrentes de aplicações financeiras. 

 
Daí, quando logo a seguir surgiu a regra do art. 51, referindo-se aos 

rendimentos e ganhos de capital, ficou ela necessariamente vinculada às 
hipóteses de incidência dos referidos art. 39 e 40, e seus complementos 
regulados nos art. 41 a 50, assegurando as generalizadas tributações visadas por 
esses dispositivos. Assim estatuindo, o legislador de 1985 mudou o sistema que 
até então era empregado na legislação tributária relativa ao mercado financeiro. 
Logo, a norma do art. 51 esgotou-se com as normas dos art. 39 e 40, vigindo 
enquanto estas foram aplicáveis, porque as qualificou e caracterizou. 

 
Não fosse assim, as inúmeras hipóteses de tributação, inclusive 

algumas que surgiram após a Lei n. 7450 sobre o mercado financeiro, e variadas 
conforme a estrutura jurídica de cada aplicação, não teriam qualquer diferença 
essencial entre si e se poderiam substituir reciprocamente ao mero critério do 
agente lançador. 

 
Este é, portanto, o exato alcance e esta é a exata natureza da norma 

do art. 51 da Lei n. 7450. Por ser assim, ele tinha validade constitucional, até o 
ponto em que a sua aplicação se restringisse a validar lançamentos sobre 
situações concretas que se subsumissem às hipóteses de incidência 
expressamente descritas em lei, às quais ele se referia umbilicalmente. Aliás, é 
isto o que se lê na sua parte final. 

 
Ao contrário, ele perderia validade se tivesse pretendido "passar um 

cheque em branco" para preenchimento discricionário pelas autoridades 
lançadoras, ao critério subjetivo destas e sem vinculação à necessária tipificação 
legal das hipóteses de incidência, assim como teria sido inválido se tivesse 
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pretendido eliminar a possibilidade do exercício do direito constitucional ao 
planejamento tributário. 

 
Passemos agora aos três pontos antes arrolados, quais sejam: 
 
- não há necessidade de outras razões ou outros motivos para as 

ações ou omissões praticadas, a fim de que o resultado obtido seja de legítima 
elisão fiscal; 

 
- negócio jurídico indireto não é negócio simulado; 
 
- há que haver um negócio jurídico verdadeiro, portanto não 

simulado, ainda que indireto. 
 
Assim, quanto ao primeiro desses pontos, não há ilegalidade, por 

exemplo, quando um pai doa seus bens em vida a seus filhos, com o único fito de 
elidir a incidência do imposto sobre grandes fortunas, ou a futura incidência do 
imposto sobre transmissões “causa mortis”, porque este será mais oneroso do 
que o imposto sobre transmissões “inter vivos”, ou por ser inexistente este 
último. 

 
Neste caso, e desde que não haja simulação, nenhuma censura 

jurídica merecerão o doador e seus donatários, além de que certamente 
nenhuma censura ética poderá ser-lhes assacada. Pode, inclusive, haver o 
expresso reconhecimento, e a expressa declaração de vontade do doador, de que 
o ato de disposição antecipada dos seus bens visa apenas a economia de 
imposto, o que não ensejará qualquer direito do fisco quanto à pretensão de um 
tributo decorrente de um fato gerador que não chegou a se realizar porque foi 
afastado através da iniciativa antecipada do doador. 

 
Outro exemplo: alguém pode preferir não aplicar o seu dinheiro no 

mercado financeiro por entender que sejam elevados e inconvenientes os ônus 
fiscais nesse setor, tais como o imposto de renda, o IOF ou outros. Basta-lhe não 
querer incorrer nesses tributos e decidir não ingressar no citado mercado, não 
lhe sendo necessária qualquer outra motivação, ou uma “desculpa oficial” para 
apresentar às autoridades fiscais. 
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Neste caso, pode ser conveniente ao titular desse patrimônio deixá-
lo absolutamente inativo (situação de neutralidade fiscal completa, por ausência 
de fatos geradores), ou utilizá-lo apenas na aquisição de imóveis destinados à 
formação patrimonial e não à exploração (situação de incidências fiscais 
escolhidas e contidas, pela ocorrência apenas dos fatos geradores dos impostos 
sobre transmissão e sobre a propriedade imobiliária, e pela contenção do 
imposto de renda para apenas quando houver ganho de capital derivado de 
futuras alienações dos imóveis). 

 
Mais um exemplo: a subscrição com ágio, de ações emitidas por uma 

companhia, é expressamente excluída de qualquer incidência do imposto de 
renda, ao passo que a lei é omissa quanto ao ágio em outros tipos societários. 
Afastando outras indagações jurídicas que o assunto suscita, e ficando apenas 
com o presente tema e com a lei ordinária tal como está escrita, nada impede, e 
não é injurídico, que uma sociedade por quotas seja transformada em sociedade 
por ações antes de haver subscrição de capital com ágio, apenas para que possa 
se enquadrar na hipótese de exclusão da incidência do imposto de renda, que 
está expressa na lei. O resultado será de legítima elisão tributária. 

 
Finalmente, uma derradeira hipótese, para não alongar 

desnecessariamente a exemplificação: uma pessoa jurídica prestadora de 
serviços não pode ser impedida de mudar efetivamente o seu estabelecimento 
prestador para outro município distinto daquele em que esteja situado, tendo 
em vista que a alíquota do ISS vigente naquele outro é mais branda do que a 
aplicada neste último. O fisco do município de origem não pode alegar ter havido 
evasão de obrigação tributária que não chegou a se consumar em seu território 
sobre fatos praticados após a mudança para o novo município. 

 
Os exemplos dados carregam consigo uma forte e inquestionável 

demonstração de que a existência de outros motivos externos à economia 
tributária não pode ser imposta como condição para justificar o resultado 
favorável perante o fisco. 

 
É importante dizer que esta afirmação, que é quase intuitiva para 

quem conheça o direito tributário brasileiro, está fundada no fato de que, ao 
contrário do direito comparado, inexiste no nosso ordenamento qualquer norma 
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no sentido de ser necessária uma outra razão econômica para o negócio jurídico, 
necessária a justificar a elisão fiscal atingida. 

 
Anote-se que vários precedentes afirmaram ou admitiram que a 

intenção de economizar tributo, como motivo para os atos praticados, é 
irrelevante para invalidar o resultado conseguido. 38 

 
Em alguns outros casos foi realçado que a existência de motivação 

econômica adicional à economia tributária caracterizaria a licitude desta, mas, 
bem apreciadas as situações levadas a julgamento, constata-se que eram casos 
em que a existência de outras razões econômicas confirmava simplesmente 
tratar-se de fatos reais e, portanto, de legítima elisão fiscal, ou eram casos em 
que a simulação se apresentava como comprovada e, portanto, havia evasão 39. 
Acrescente-se que também há julgados aludindo a abuso de forma e 
interpretação econômica, mas estes também trataram de situações de simulação 
francamente comprovada, e até mesmo de grosseiras simulações 40. Como 
também já houve ao menos um caso em que a fraude evidente foi derrubada em 
julgamento que se pautou tanto pela teoria do abuso de direito de Marco Aurélio 
Greco quanto pela simulação 41. 

 
Todavia, na primeira década do século atual essa teoria ganhou 

muitos adeptos nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual 
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), e vem sendo citada em inúmeros 
acórdãos, servindo para justificá-los. Como já dito antes, em grande parte o rigor 
da nova jurisprudência se deve a muitos abusos cometidos, o que, contudo, não 
justifica sua extensão aos casos de lícita economia tributária. 

 

                                                
38 Neste sentido, por exemplo, os acórdãos n. CSRF/01-1756, de 17.10.1994, CSRF/01-
1853 e CSRF/01-1874, de 15.5.1995, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o 
acórdão n. 101-88316, de 16.5.1995, da 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, e o 
acórdão n. 103-17579, de 10.7.1996, da 3a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. 
39 Acórdãos n. 101-77837, de 11.7.1988, e 101-84907, de 24.3.1993, da 1a Câmara do 1o 
Conselho de Contribuintes. 
40 Por exemplo, Tribunal Federal de Recursos, 6a Turma, apelação cível n. 115478, de 
18.2.1987; 1o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, acórdão n. 101-71566, de 
3.3.1980. 
41 Acórdão n. 108-05748, de 8.6.1999, da 8a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes. 
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A este respeito, é curioso e importante observar que a exigência da 
existência de uma outra razão negocial tentou entrar na legislação brasileira, 
mas não logrou êxito. Isto aconteceu com a Medida Provisória n. 66, nas mesmas 
circunstâncias em que se tentou introduzir a ideia de abuso de forma, conforme 
comentado no capítulo anterior. 

 
Realmente, entre as hipóteses consideradas de dissimulação, e nas 

quais a desconsideração dos negócios jurídicos poderia ocorrer, também estava 
a de “falta de propósito negocial”, prevista no art. 14, parágrafo 1º, inciso I. 

 
Desse modo, a rejeição de tal dispositivo pelo Poder Legislativo 

demonstra a sua irreversível exclusão do nosso direito tributário, pelas mesmas 
razões que estão expostas naquele capítulo. Perante este aspecto, é inexplicável 
que acórdãos do 1º Conselho de Contribuintes (atual 1ª Seção do Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais) tenham se aferrado à ideia da necessidade 
da existência de motivação extratributária, quando em sua jurisprudência é 
torrencial o entendimento de que não existe variação cambial de investimentos 
no exterior exatamente porque as normas que a previam estavam em medida 
provisória que não se converteram em lei. 42 

 
Mas é preciso chamar atenção para um detalhe importante. Mesmo 

não havendo exigência legal quanto a um outro motivo econômico ou negocial 
para os atos de planejamento tributário, é inegável que a existência de outro 
objetivo, desde que este seja real e comprovado (sob pena de retornarmos ao 
terreno da mera alegação, ou mesmo da simulação), pode contribuir, e 
efetivamente contribui, para comprovar a realidade dos atos e que eles não são 
meramente fictícios. 

 
Portanto, outras razões, quando muito, podem representar 

elementos úteis à demonstração da efetividade dos atos praticados, mas não são 
condicionantes destes e dos seus efeitos perante o fisco. É que, nos terrenos 
cinzentos em que aparecem os negócios jurídicos simulados, a prova da 
existência de simulação pode ser um trabalho difícil para o fisco, mas também 

                                                
42 Como ocorreu, por exemplo, nos acórdãos n. 101-94747, de 22.10.2004, e 101- 
95302 e 101-95304, de 8.12.2005, da 1ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, e 
depois em um infindável número de outros julgados. 
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sujeita o contribuinte a resultado inseguro, eis que geralmente é difícil 
evidenciar a desconformidade entre a vontade interna das partes e os atos que 
tenham praticado, e os juízes se guiam por indícios e até mesma pela intuição. 
Por isso, se as partes puderem evidenciar outras motivações para o que tiverem 
feito, estas outras motivações poderão afastar a dúvida, e como que chancelar a 
licitude da economia fiscal obtida. 

 
Isto não significa, entretanto, que apenas quando houver um 

“business purpose” comprovado se estará perante uma situação de elisão fiscal, 
mesmo porque compete ao fisco provar a simulação 43. Ou seja, havendo uma 
razão negocial provada, a pessoa defende-se mais facilmente contra eventual 
acusação fiscal, mas, não havendo essa outra razão, o fisco não pode ficar na 
cômoda posição de simplesmente supor que tenha havido simulação. 

 
Até porque, se a pessoa alegar haver outra razão, a dificuldade pode 

se transferir para a prova da efetividade desta ou para a demonstração de que 
ela não passa de uma inverídica “história oficial”. 

 
Por mais difícil que a prova possa ser, ela é indispensável se o fisco 

pretender desqualificar os atos praticados. Desta maneira, o prudente critério do 
julgador de cada caso deverá conduzir à final conclusão de se estar ou não 
perante uma situação simulada, e para isto poderá ser-lhe útil verificar se houve 
ou não outras explicações não fiscais para os atos praticados. Afastada, contudo, 
a existência de simulação, a indagação sobre outras razões não pode ser 
mandatória, e a prova quanto à simulação ou à ilicitude dos atos é e sempre será, 
ela sim, obrigatória para o fisco. 

 
Aliás, se a motivação devesse ser sempre e necessariamente 

extrafiscal, a pessoa, prequalificada como contribuinte, não poderia jamais 
esquivar-se até pela inércia em não praticar o fato gerador, o que é 
absolutamente inadmissível no nosso ordenamento constitucional. Ao invés de 
“cidadãos-contribuintes” de um Estado Democrático de Direito, teríamos 
“escravos-contribuintes” de um Estado fiscal e confiscador. 
                                                
43 Em todo e qualquer lançamento, o fisco deve provar os fatos e não pode 
simplesmente presumir a sua ocorrência, em decorrência da combinação dos artigos 
113, 114, 142 e outros do CTN. Doutrina e jurisprudência são remansadas a este 
respeito. 
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De mais a mais, exigir outra motivação não fiscal para validar a 

elisão fiscal é contrariar o próprio escopo desta, pois a elisão visa exatamente a 
economia de tributos. Via de regra, essa economia não é um produto do acaso, 
mas, sim, é consequência de um procedimento voluntariamente realizado com o 
objetivo preconcebido e precípuo de economizar tributos. 

 
Em síntese, é lícito não praticar o fato gerador apenas para evitar 

incidir na correspondente obrigação tributária, tanto quanto é lícito adotar uma 
conduta para atingir determinado resultado, diferente do que seria obtido por 
outra conduta, também apenas para evitar a incidência tributária que nasceria 
dessa outra. 

 
Também é importante observar que a elisão não pode ser reduzida 

às situações em que o indivíduo precise fazer algo (portanto, quando ele tenha 
outra razão econômica ou negocial a atingir) e, para fazê-lo, opte por um 
caminho mais econômico em relação a outros caminhos igualmente hábeis a 
fazer o que ele necessite fazer. 

 
Na verdade, pode ocorrer de a pessoa ter que praticar determinado 

ato, ou deixar de praticá-lo, apenas para não sofrer imposição tributária, e pode 
ocorrer, inclusive, que ela não quisesse agir pela forma que agiu, em virtude das 
consequências jurídicas que lhe são decorrentes, mas, mesmo a despeito destas, 
tenha preferido agir como agiu para evitar a incidência fiscal. Também nesta 
situação a economia pode ser legítima, se atendidos os requisitos da elisão fiscal. 

 
Assim, no exemplo da doação em vida, pode ser que o doador não 

quisesse efetuar a doação, e não a faria se o ônus da tributação “causa mortis” 
não fosse elevado, ou mais elevado do que o do imposto sobre doações. Isto é, 
pode ocorrer de ele fazer a doação contra a sua vontade primária, mas a tenha 
decido tão somente para economizar aquele tributo. E ele o faz apesar dos 
inconvenientes patrimoniais decorrentes e apesar de ter que desembolsar desde 
logo o valor correspondente ao imposto de transmissão “inter vivos” que a 
doação cause. Nesta situação, o fisco, detentor da competência para tributar as 
transmissões “causa mortis”, não pode impedir o cidadão de doar em vida, 
forçando-o a esperar sua morte para que, inexoravelmente, seu patrimônio 
passe pela incidência daquele imposto. Igualmente, por outro lado, o fisco, 
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detentor da competência para tributar as doações, também não tem a 
possibilidade de exigir que o cidadão efetue a doação em vida, para poder cobrar 
logo o respectivo imposto. 

 
Portanto, no respeitante a esses impostos – como também em 

relação a qualquer outro –, será sempre a livre ação da pessoa, ou a sua omissão, 
que determinará a incidência fiscal a ocorrer: se ela for precavida ante a maior 
onerosidade do imposto sobre as transferências “causa mortis”, poderá, livre e 
licitamente, evitar a sua incidência, sem qualquer outra motivação. 

 
Assim também quanto aos demais exemplos citados: não há 

necessidade de qualquer outra justificativa do que a vontade de economizar 
tributos para “legalizar fiscalmente” a aplicação de recursos patrimoniais em 
imóveis e não no mercado financeiro, ou para a transformação da sociedade por 
quotas em companhia, ou para a mudança do estabelecimento prestador para 
outro município. 

 
Neste último exemplo, de mudança do estabelecimento para outro 

município, acontece quase sempre que ela acarreta inconvenientes econômicos, 
administrativos e comerciais, como os custos de mudança e instalação, perda de 
funcionários, dificuldades operacionais, etc. Portanto, a única razão para a 
atitude da pessoa jurídica pode ser a vantagem fiscal a ser obtida, e nem por isso 
esta deixa de ser válida. 

 
Nesta ordem de ideias, a exigência de um “business purpose” 

somente pode ser entendida e aceita como válida na medida em que ela 
significar a identificação da efetiva existência de um negócio produtor de 
economia fiscal, ainda que ele seja praticado com este único objetivo, o que se 
desdobra nas considerações que adiante serão desenvolvidas. 

 
Para arrematar este ponto, nada mais interessante do que recordar 

e analisar o pronunciamento do fisco federal através do já mencionado Parecer 
Normativo CST n. 145/75, que recomendou ao contribuinte que constituísse 
uma nova pessoa jurídica para industrializar os produtos agrícolas da pessoa 
jurídica existente, de maneira a que esta pudesse conservar a tributação mais 
reduzida da renda da exploração agrícola, a qual pressupunha a inexistência de 
outras atividades além da rural. 
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Importante considerar que, na situação abordada por esse 

pronunciamento fiscal, o contribuinte não queria abrir uma nova pessoa jurídica, 
pois pretendia ver reconhecido um procedimento contábil de segregação dos 
resultados das duas atividades, para que o resultado da atividade rural fosse 
tributado pela alíquota menor. Pois o fisco, não aceitando o procedimento 
pretendido pelo contribuinte, orientou-o no sentido de que a abertura de uma 
nova pessoa jurídica (portanto, uma nova estrutura jurídica) seria o meio para 
atingir o objetivo de economia fiscal pretendida (portanto, a única razão para o 
ato). 

 
Terminada esta questão em torno da existência ou não de outra 

finalidade econômica nos atos praticados, podemos prosseguir vendo agora o 
segundo ponto dentre os três acima arrolados – negócio jurídico indireto não é 
negócio simulado –, o qual trata da adoção de uma estruturação jurídica 
diferente da que seria usualmente empregada, com a finalidade de evitar a 
incidência tributária que derivaria desta. 

 
Aqui, portanto, será de importância capital retomar a diferença 

entre negócio jurídico indireto e simulação, eis que esta invalida o negócio 
jurídico e seus consequentes efeitos tributários. 

 
Como já foi visto, há negócio jurídico indireto quando, para atingir 

determinado objetivo, a pessoa não se utiliza do negócio jurídico (estrutura 
jurídica) que diretamente se aplicaria à situação e produziria aquele objetivo 
desejado. Em vez disso, a pessoa vale-se de outro negócio jurídico ou de outra 
estrutura jurídica não específica à mesma situação, mas que acarreta o mesmo 
resultado, ou resultado semelhante, sob o ponto de vista econômico, negocial ou 
de outra natureza qualquer. 

 
No terreno da tributação, os negócios jurídicos indiretos podem ser 

meios para a elisão fiscal sempre que a prática do negócio direto e específico 
acarretar incidência tributária, mas o mesmo ou semelhante resultado 
econômico ou negocial que ele propicia puder ser atingido através de um outro 
negócio jurídico, o, qual, entretanto, não produz aquela incidência fiscal que se 
quer evitar. 
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É da maior importância notar que o negócio indireto tanto pode 
produzir efeitos no campo tributário como no campo do direito civil ou em 
outros setores do ordenamento jurídico, dependendo do objetivo que se 
pretenda atingir. 

 
Mas, principalmente, é importante consignar que o negócio indireto 

adotado com vistas aos efeitos tributários também deixa consequências no 
campo do direito privado, e que estes são inevitáveis para as partes envolvidas. 

 
Com efeito, se em vez de um negócio as partes praticam outro, ainda 

que visando a elisão fiscal, decorrência inelutável dessa atitude é a sua inteira 
submissão às consequências que esse outro negócio adotado vier a acarretar 
sobre as suas vidas privadas, como veremos adiante em mais detalhes. 

 
Também é importante lembrar que o negócio indireto é válido nos 

casos em que o negócio direto fosse válido e na medida em que ele não viole 
disposição de lei, ou seja, enquanto o negócio indireto não for adotado para 
violar proibição legal. 

 
Quanto a este último aspecto, observe-se que a busca da economia 

de tributos através do negócio jurídico indireto, em si e por si, não é ato vedado 
pela lei, pois, como já explicado à exaustão, constitui-se em direito que a pessoa 
– isto é, ainda não contribuinte, quando muito potencial contribuinte – pode 
exercer regularmente antes da ocorrência do fato gerador. 

 
Dito isto, podemos passar a averiguar a distinção entre simulação e 

negócio jurídico indireto, respondendo aquela indagação sobre se no negócio 
indireto, tanto quanto na simulação, não haveria uma desconformidade entre a 
vontade e o ato, e se, por isso, também o negócio indireto seria ato ilegal. 

 
Com razão, como já apontado, a característica essencial da 

simulação é tratar-se de desconformidade entre a vontade interna das partes e a 
vontade que expressam no negócio jurídico simulado, de maneira a aparentar 
um negócio fictício para encobrir outro real, ou mesmo para simplesmente 
figurar uma situação irreal. Por isso, o negócio simulado, que se apresenta a 
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terceiros, é sempre acompanhado de acordos internos entre as partes, 
conformes à sua real intenção. 44 

 
Ora, isto não ocorre no negócio jurídico indireto porque neste não 

existe desconformidade entre a vontade subjetiva e a vontade declarada 
externamente, nem há acertos na órbita interna e oculta das partes. 

 
O negócio jurídico indireto não existe falsamente para ocultar outro 

negócio real e efetivamente existente, pois no negócio indireto as partes 
substituem um outro negócio, que seria real se tivesse sido adotado, por um 
outro negócio, que também é válido e que foi real e efetivamente adotado, em 
consequência do que elas se submetem por inteiro ao regime jurídico deste e aos 
respectivos efeitos. 45 

 
Portanto, a essencial distinção entre a hipótese de simulação e a de 

negócio jurídico indireto reside exatamente na existência real deste, ao passo 
que naquela o negócio real está encoberto pelo aparente, ou sequer há um ato 
real. Por isso mesmo, a realidade e a definitividade do negócio jurídico indireto, 
que ao contrário da simulação é desejado pelas partes, produzem efeitos não 
apenas tributários, mas também na órbita dos recíprocos direitos e obrigações 
das partes neles envolvidas. 46 

 
E, na órbita das obrigações tributárias, os efeitos emanados do 

negócio jurídico indireto adotado, assim como a inexistência de efeitos que 
derivariam do negócio direto, se tivesse sido praticado, são emanações do 
princípio segundo o qual no Brasil a interpretação da lei tributária deve ser feita 
                                                
44 Cite-se novamente, a este respeito, pela síntese doutrinária que apresenta (embora 
sob o Código Civil de 1916), o acórdão n. CSRF/01-01874, proferido em 15.5.1995 pela 
Câmara Superior de Recursos Fiscais. 
45 O acórdão n. CSRF/01-1874, referido na nota anterior, abordou a um só tempo todas 
estas questões. 
46 Vale mencionar novamente o já citado acórdão relatado pelo Ministro Moreira Alves, 
no julgamento do recurso extraordinário n. 82447-SP, proferido em 8.6.1976 pela 2a 
Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual expôs os conceitos aqui expendidos, 
validando o negócio jurídico indireto como forma de obter um resultado, desde que 
sem simulação, e distinguindo o contrato indireto do contrato simulado. Essa decisão 
não se referia a tributos, mas emitiu conceitos de direito perfeitamente aplicáveis 
quanto estiver envolvido algum planejamento tributário. 
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com respeito às estruturas jurídicas adotadas, e não pelos efeitos econômicos, 
significando dizer que não há prevalência da substância sobre a forma, que não é 
válida a interpretação dita econômica ou pelos efeitos econômicos dos fatos, e 
que não vige neste país a teoria do abuso de forma. 

 
Ninguém, na pressa de discordar das afirmações acima, ou, ao 

contrário, no afã de colocá-las em prática, deve olvidar-se de que os efeitos de 
um negócio jurídico indireto tanto podem ser favoráveis à determinadas 
pretensões das partes quanto podem ser adversos em outros aspectos, ou 
melhor, para atingir determinado resultado desejado, deles podem decorrer 
outras consequências não queridas. 

 
Esses efeitos contrários aos interesses das partes, derivados 

necessariamente do negócio jurídico indireto válido, podem inclusive ser de 
natureza tributária. 

 
Realmente, o caso que foi apreciado pelo já referido recurso 

extraordinário n. 82447-SP envolvia um empréstimo que seria garantido através 
de uma hipoteca, o qual, porém, foi substituído por uma venda de imóvel com 
cláusula de retrovenda. O Supremo Tribunal considerou que a venda do imóvel 
se caracterizava como negócio jurídico indireto, e o julgou perfeitamente válido 
no âmbito do direito civil, em cujo âmbito a demanda se desenrolava. 

 
Contudo, para o direito tributário o que importa ver é que, por ser 

válido o negócio indireto praticado, produziu, como já apontado antes, duas 
vezes o efeito de mudança patrimonial quanto à propriedade do imóvel, e, por 
isso, as partes ficaram sujeitas inevitavelmente à dupla incidência do imposto 
sobre a transmissão imobiliária (salvo isenção para a segunda, se concedida pela 
lei local), além de poderem ter incidido na tributação sobre duplo ganho de 
capital, sendo que a segunda teria base de cálculo equivalente ao dos juros que 
teriam sido tributados no regime de mútuo. 

 
Ora, tudo isso ocorreu exatamente pelos efeitos jurídicos que 

inevitavelmente emanaram do negócio jurídico indireto. 
 
Portanto, este é um exemplo de efeitos tributários indesejáveis, 

derivados do negócio jurídico indireto, não sendo lícito às partes do mesmo 
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evadir-se das correspondentes obrigações tributárias sob a mera alegação de 
que no negócio direto não haveria tais incidências. 

 
É por isso mesmo que, ao contrário, quando o negócio indireto não 

se inserir na hipótese de incidência de um tributo, ou se inserir em norma de 
menor tributação, o fisco não pode querer tributar o negócio que seria direto 
mas que não foi realizado. 

 
Isto é, em qualquer negócio jurídico indireto tanto o fisco quanto as 

partes devem submeter-se à norma jurídica prevista para a situação na qual se 
insere o negócio indireto que tiver sido efetiva e validamente praticado. 

 
Tudo isto, contudo, sob o pressuposto da efetividade dos negócios 

jurídicos realizados ou omitidos. 
 
Vejamos finalmente o derradeiro ponto, dentre os três citados – há 

que haver um negócio jurídico verdadeiro, portanto não simulado, ainda que 
indireto – para que haja prática possível de elisão fiscal. Evidentemente que este 
ponto somente se apresenta quando a elisão deriva de ações concretas, e não de 
omissões de atos. 

 
No cotidiano dos nossos tempos, muitas vezes são praticados atos 

válidos e reais com o único fito de evitar incidências fiscais onerosas. Esses atos 
são eficientes à produção legítima desse resultado quando eles, tendo atendido 
aos três requisitos da elisão fiscal, efetivamente mudam algo na vida privada das 
pessoas envolvidas, e essa mudança é consequência da efetividade dos atos 
ocorridos, e de não haver mera simulação nas ações exibidas exteriormente. 

 
Proximamente a essas situações, outras vezes há a prática de atos 

que, individualmente considerados, são válidos e aparentam ser reais, ou mesmo 
o são, e cuja prática também visa evitar incidências fiscais onerosas. 

 
Contudo, esses outros atos não serão eficientes a produzir 

legitimamente o resultado fiscal perseguido quando eles efetivamente não 
produzirem uma mutação na vida privada das pessoas, ou produzirem uma 
mutação diferente daquela que aparentarem à primeira vista, porque a primitiva 
mutação, que deveria atuar permanentemente, é contrabalançada ou cancelada 
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por outra mutação posterior, geralmente quase que imediata, sendo que esta 
segunda alteração, verdadeira reposição patrimonial e neutralização da 
primeira, desde antes do primeiro ato ser praticado já estava na intenção das 
pessoas envolvidas. 

 
No primeiro caso, há um negócio efetivo e uma efetiva mutação 

patrimonial, ao passo que no segundo pode haver um negócio efetivo mas não há 
a mutação patrimonial correspondente a ele. Ou melhor, no segundo caso há um 
negócio aparente e uma tratativa não aparente a terceiros, aquele conduzindo a 
um resultado patrimonial e esta agindo em sentido inverso, pois a mutação 
patrimonial decorrente do negócio aparente é cancelada pela tratativa não 
aparente. Aqui há uma forma de simulação a invalidar a economia fiscal 
pretendida. 

 
Mais concretamente quanto ao imposto de renda, suponhamos que a 

lei preveja uma disciplina na qual a venda de um bem por determinada pessoa 
seja fiscalmente mais onerosa do que a venda do mesmo bem por outra pessoa à 
qual ele tenha sido previamente doado (situação esta realmente existente com 
mais facilidade até o advento do art. 23 da Lei n. 9532, de 10.12.1997). Se 
ocorrer a efetiva doação e posteriormente o donatário vender o bem, a 
consequência da menor carga fiscal será resultado da livre prática de atos 
válidos pelas pessoas envolvidas, mas, se apenas para contornar a incidência 
mais onerosa, o proprietário do bem o doar a outrem e este logo a seguir o 
vender a terceiros, e, por outro ato, entregar o produto da venda ao doador, seja 
por uma via ostensiva falsa, seja por vias totalmente ocultas, é possível que não 
tenha ocorrido efetivamente a doação, ou que os efeitos patrimoniais desta 
tenham sido anulados por um arranjo posterior e previamente combinado. 

 
Nesta última situação, de desarranjo do arranjo primitivo, o direito 

pode estar sendo fraudado e terceiros podem estar sendo lesados. Se o 
prejudicado for o fisco, ele também pode agir contra o contribuinte, e o 
fundamento da sua ação pode ser o art. 167 do Código Civil, na qual o fato 
ostensivo terá que ser demonstrado como fictício. 

 
Neste caso, sim, se realmente se tratar de negócio simulado, também 

se pode dizer não ter havido um “business purpose”, ou melhor, não ter existido 
qualquer “business”. 
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Entretanto, isto é diferente de afirmar que sempre seja necessário 

haver uma motivação econômica adicional à intenção de economizar tributo, 
porque, ainda no exemplo, pode não ter havido qualquer outra razão para o ato 
de doação e, a despeito disso, se ele tiver sido real, a economia fiscal será 
legítima. 

 
O que se nota na situação do exemplo é o seguinte: quando os atos 

forem reais e definitivos, haverá mudanças na vida das pessoas, ligadas aos seus 
patrimônios. Destarte, a economia fiscal terá sido consequência dessas 
mudanças, e deverá ser mantida tanto quanto as mudanças terão existido e 
continuarem a existir, embora, evidentemente, não tenham que ter duração 
perpétua, pois futuras e verdadeiras mudanças também poderão ocorrer. 
Diversamente, quando os atos tiverem sido apenas aparentes, não terá havido 
qualquer mudança, ou a mudança inicial terá sido contrabalançada por outra 
mudança posterior. Aqui, sustentar a permanência da economia fiscal 
pretendida não encontrará válido suporte nos fatos, porque esses fatos terão 
sido neutralizados na real vida patrimonial privada das pessoas envolvidas. 

 
Cabe ainda apontar para que a observação da realidade nos revela 

uma verdade incontestável: geralmente, a falta de uma outra razão 
extratributária está presente nos casos de evasão fiscal em que os atos são 
arquitetados com o fito exclusivo de obter alguma economia fiscal, mas, ao 
contrário, há casos de legítima economia fiscal em que os atos são praticados 
tão-somente para evitar alguma incidência tributária, ou uma incidência 
tributária maior do que outra.  

 
Assim, não é absurdo dizer que na evasão fiscal via de regra não há 

outra motivação extratributária, mas a recíproca, quanto à elisão fiscal, não é 
verdadeira. 

 
Por fim, é necessário trazer à baila um outro enfoque que precisa ser 

abordado, e que se liga a tudo quanto foi dito até aqui. 
 
Trata-se de afirmar não ser possível a uma pessoa se “encaixar” num 

tratamento legal favorecido ao qual não faz jus nas circunstâncias reais em que 
esteja envolvida, tal como se, não havendo aquisição de participação societária 
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com ágio, for arquitetada uma série de operações dentro de um mesmo grupo 
econômico a fim de produzir os efeitos de dedução fiscal do ágio, que seria 
admitida se houvesse uma real aquisição. 47 

 
Quer dizer, onde não existe o fato previsto na hipótese de incidência 

da norma, mas interessando gozar do seu comando, cria-se artificialmente o fato. 
 
Geralmente, nesses casos de “encaixe” a situação real impõe 

subsequentes ou simultâneos atos para alterar ou anular os efeitos indesejados e 
emergentes dos atos arquitetados e exteriorizados, tudo consistindo em 
simulação, a qual, amiúde, somente se manifesta pela ocorrência de vários atos 
que, isoladamente, não se apresentam contrários à lei, mas, interligados e 
considerados em conjunto, revelam as verdadeiras intenções das partes e os 
verdadeiros negócios que praticaram, ou não praticaram. 

 
Todavia, não é igual a esta hipótese a situação de duas ou mais 

pessoas que, querendo fazer um determinado negócio, adotem uma estrutura 
jurídica que permita a consecução do real objetivo desejado, sendo esta 
estrutura válida porque prevista no direito, e sendo mantida efetiva em todas as 
suas consequências. 

 
Neste último caso poder-se-ia falar em “encaixe legal”, em 

contraposição ao “encaixe ilegal” que se quer produzir através de atos simulados 
ou eivados de outras ilegalidades. 

 
O mesmo “encaixe legal” pode ser visto em todas as situações em 

que a pessoa altere a sua atitude para adotar uma que lhe seja fiscalmente mais 
favorável, haja ou não o envolvimento de um negócio jurídico indireto. Assim são 
os já mencionados exemplos da doação em vida para evitar a sucessão “causa 
mortis”, da aplicação de dinheiro em imóveis ao invés de no mercado financeiro, 
                                                
47 Convém alertar para que é possível haver elisão fiscal em, ou através de, negócios 
jurídicos realizados por pessoas ligadas em um grupo econômico. No exemplo, a 
referência a se tratar de atos praticados dentro do grupo parte do pressuposto de se 
tratar de atos simulados. Entretanto, os negócios entre tais pessoas quando muito 
podem suscitar dúvidas e podem exigir o aprofundamento das investigações sobre a 
sua validade, ou podem representar circunstância que, associada a outras, pode militar 
para a formação da convicção da existência de simulação. 
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da transformação de uma sociedade por quotas em sociedade por ações antes da 
subscrição de capital com ágio, e da mudança de um estabelecimento para outro 
município. 

 
Quando analisarmos, no capítulo seguinte, várias regras do Código 

Civil, inclusive sobre o papel da vontade, vamos melhor entender muitas das 
afirmações já feitas. 

 
V – A ELISÃO FISCAL PERANTE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO 
CIVIL DE 2002 – AINDA A MOTIVAÇÃO DOS ATOS 
 
O Código Civil promulgado em 2002 trouxe vários dispositivos que 

direta ou indiretamente interferem com o tema da elisão fiscal. 
 
Não que esse código tenha tratado da economia tributária, porque 

ele não o faz. Muito menos se trata de que ele tenha eliminado ou tolhido a 
liberdade das pessoas planejarem seus atos e negócios com vistas à economia de 
tributos, pois isto lhe seria constitucionalmente vedado. 

 
O que ocorre é, para a disciplina das obrigações e dos negócios e 

atos jurídicos, assim como do uso do patrimônio, a inserção de novas normas 
que podem afetar o segundo elemento caracterizador da elisão fiscal, ou seja, a 
licitude dos atos praticados. 

 
Com efeito, como já visto, a licitude dos atos ou omissões da pessoa 

é um dos requisitos para a elisão fiscal, de tal arte que, se algo não for lícito 
perante o direito privado em geral, e o direito civil em particular, não tem 
habilidade para produzir licitamente qualquer economia fiscal. 

 
Realmente, para a definição dos fatos geradores de obrigações 

tributárias o direito tributário toma em consideração os atos da vida da pessoa, 
os quais em sua quase totalidade são regulados pelo direito privado, ou leva em 
consideração as consequências econômicas advindas de negócios e atos 
jurídicos. Sendo assim, se esses atos e negócios não tiverem habilidade para 
gerar consequências ou produzir efeitos em virtude de alguma ilicitude que os 
vicie, também não poderão gerar efeitos tributários, seja para a ocorrência de 
fato gerador, seja para a elisão de fato gerador. 
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Em suma, os efeitos econômicos dos atos e negócios jurídicos 

praticados, efeitos estes visados pela lei tributária, dependem necessariamente 
da validade jurídica dos mesmos, tanto para existir obrigação tributária quanto 
para se elidir obrigação tributária ainda inexistente. 

 
Portanto, mantidos os três citados requisitos para a elisão fiscal, 

compete ao intérprete ou aplicador da lei verificar no direito privado – 
principalmente no Código Civil de 2002 – os requisitos de validade dos atos e 
negócios jurídicos, e as suas causas de invalidade jurídica. 

 
Em capítulos anteriores já foram abordados ou mencionados vários 

temas relacionados a esse código (ao lado de disposições contidas em outros 
diplomas legais), a saber: 

 
- a definição de patrimônio (art. 91); 
 
- as questões relacionadas à simulação (art. 167 e seguintes); 
 
- o regular exercício de direito (art. 188, inciso I); 
 
- a responsabilidade dos administradores de empresas (art. 1011 e 

1016). 
 
Aqui importa-nos também abordar e analisar outras disposições do 

Código Civil que possam afetar o assunto. 
 
O art. 113 48 prescreve que “os negócios jurídicos devem ser 

interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. 
 
Esta norma reforça o disposto no art. 112 49, segundo o qual nas 

declarações de vontade se deve atender mais à intenção das partes, 
consubstanciada nessas declarações, do que ao sentido literal da linguagem. 

 

                                                
48 Sem correspondente no código de 1916. 
49 Correspondente ao art. 85 do código de 1916. 
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O referido art. 113 também é regra de interpretação dos contratos, 
portanto tendo a ver com a compreensão do seu conteúdo, e, por extensão, com 
as consequências tributárias que podem advir deles, cabendo anotar que o 
dispositivo não exclui, limita ou reduz o direito à elisão fiscal, que em si não é 
prática contrária à boa-fé ou aos usos do lugar. Aliás, tais requisitos referidos no 
art. 113 referem-se ao negócio jurídico, e não às conseqüências fiscais do 
mesmo, que são derivadas da sua licitude. 

 
O art. 166 define quando o negócio jurídico é nulo e, dentre as 

hipóteses que arrola, traz as seguintes: 50  
 

“II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; 
 
III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito; 
 
..... 
 
VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa;” 

 
Nem de longe se pode pensar que a ilicitude do objeto ou que o 

objetivo de fraudar lei imperativa possa se caracterizar pela intenção de 
economizar tributos através de procedimentos lícitos, eis que a elisão fiscal é 
direito que promana da Constituição Federal. 

 
Da mesma maneira, não é possível confundir o motivo determinante 

do negócio, que, quando ilícito, torna nulo o contrato, com a motivação das 
partes que estruturam regularmente os seus negócios tendo em mente a 
economia de tributos para ambas ou para uma delas. 

 
Quanto ao objetivo de fraudar lei imperativa, também não ocorre 

nas situações de regular elisão fiscal, pois a lei tributária, embora imperativa, 
manifesta a sua imperatividade somente após a ocorrência do fato gerador. Isto 
quer dizer que, antes da ocorrência do fato gerador, o objetivo de evitá-lo não 
representa fraude à lei tributária, até por estar baseado em liberdade 
constitucional. 

                                                
50 O inciso II corresponde ao art. 145 do código de 1916, e os demais incisos citados são 
novidades. 
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Existe fraude à lei quando esta é formalmente cumprida mas 

efetivamente é descumprida na sua essência, ou, por outras palavras, quando o 
cumprimento da lei se dá aparentemente ante a sua literalidade, mas não 
substancialmente ante o seu espírito. 

 
A doutrina discute se pode ou não haver fraude à lei no direito 

público e, portanto, também no direito tributário. Independentemente desse 
debate, não há fraude à lei somente porque a intenção das partes seja de 
economizar tributos, dado que esta intenção conta com garantia constitucional e 
pode ser atingida por atos que se constituam em regulares exercícios de direito. 

 
Neste particular, invocando o art. 188, inciso I, do mesmo código, o 

qual declara que não constitui ato ilícito o praticado no exercício regular de um 
direito reconhecido, conclui-se que a fraude à lei, como outros vícios do negócio, 
também somente pode surgir se o exercício de um direito for feito 
irregularmente. 

 
No caso dos tributos, o direito constitucional reconhece a 

possibilidade da pessoa ordenar os seus atos e negócios da forma a mais 
econômica possível, de tal arte que, se o fizer regularmente, estará exercendo 
licitamente um direito reconhecido. Entretanto, se o exercício desse direito não 
for regular, o ato será ilícito e inábil para produzir a conseqüência fiscal 
desejada. 

 
Em outras palavras, apesar de haver licitude na busca da economia 

tributária – isto é, nessa intenção, em si, não há qualquer possível fraude à lei –, a 
irregularidade na obtenção desse desiderato pode advir de qualquer ilicitude 
dos atos ou negócios praticados, e, dentre as causas de ilicitude, está a fraude à 
lei. 

 
Realmente, não encerra a questão da fraude à lei em assuntos 

relacionados ao planejamento tributário a mera constatação de que a norma 
instituidora da obrigação tributária somente se torna imperativa após a 
ocorrência do fato gerador, porque a fraude à lei pode manifestar-se perante 
várias normas imperativas do ordenamento jurídico, sejam do direito privado, 
sejam do direito tributário. 
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No primeiro caso, a fraude à lei pode conduzir à ilicitude do negócio 

jurídico, infringindo, por consequência, o segundo requisito para a elisão fiscal. 
 
Mas no direito tributário também há normas imperativas, assim 

entendidas as normas proibitivas ou preceptivas, isto é, aquelas que proíbam 
determinada ação e aquelas que permitam determinada ação sob determinados 
requisitos ou condições. 

 
Realmente, é fácil encontrar normas destas espécies no direito 

tributário, como a que não permite a transferência de créditos a compensar, ou a 
que veda a compensação de prejuízos fiscais se ocorrer a mudança de controle 
da pessoa jurídica e do seu ramo de negócio, ou a que permite a compensação de 
prejuízos fiscais apenas até trinta por cento do lucro líquido ajustado, além de 
outras, todas elas podendo ser objeto de fraude. 

 
Neste aspecto, é importantíssimo voltar ao tema da intenção ou do 

motivo das partes. Acima já foi dito que, embora com oposição de certa doutrina, 
a simples intenção de economia fiscal não invalida o negócio jurídico nem a 
consequência tributária dele derivada, porque a ordenação dos negócios com 
vistas à obtenção desse desiderato conta inclusive com garantia constitucional. 

 
Mas a intenção não é elemento estranho ao direito, pois em vários 

dispositivos o Código Civil dá relevância ao fator intenção ou motivo das partes. 
Assim começa no art. 112, que declara que nas declarações de vontade deve-se 
atender mais à intenção das partes, nelas consubstanciada, do que ao sentido 
literal da linguagem empregada, e se manifesta em outras disposições, como a do 
art. 184, que manda, respeitada a intenção das partes, resguardar a parte válida 
de um negócio jurídico que seja apenas parcialmente inválido. 

 
No campo das anulabilidades ou nulidades dos negócios jurídicos, 

vamos encontrar importantes normas, a saber: 
 
- é erro substancial, passível de anulação do negócio, o erro de 

direito que não implique em recusa à aplicação da lei, mas seja o motivo único ou 
principal do ato (art. 139, inciso III, com art. 171, inciso II); 
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- o falso motivo, também causa de anulação, somente vicia a 
declaração de vontade quando expresso como razão determinante para a mesma 
(art. 140); 

 
- é nulo o negócio jurídico quando for ilícito o seu objeto (art. 166, 

inciso II), ou o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito (art. 
166, inciso III), assim como quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa (art. 
166, inciso VI). 

 
Está evidente que os dispositivos legais citados nos dois primeiros 

itens acima não se aplicam aos negócios validamente praticados com a intenção 
de produzir economia fiscal, sendo eles citados apenas para se ver, em toda a sua 
extensão, a importância do elemento volitivo. 

 
Já os mencionados incisos do art. 166 devem ser encarados com 

cuidado, notando-se inicialmente que o inciso II não se presta a motivar o 
combate à elisão fiscal obtida através de negócio jurídico que a tenha como 
finalidade, primeiramente porque o objeto de que trata o dispositivo é o objeto 
do negócio, e não propriamente a consequência fiscal que dele deve advir, além 
de que não se confundem objeto do negócio com a intenção ou o motivo das 
partes. 51 

 
Os incisos III e VI também não justificam combate à elisão, pois não 

é ilícito querer a economia de tributos, de modo que, se esta se constituir no 
motivo comum a ambas as partes, não invalidará o negócio, assim como nela não 
se identifica objetivo de fraudar lei imperativa. 

 
Em síntese, as causas de nulidade descritas no art. 166 dizem 

respeito ao negócio jurídico em si, e não aos efeitos tributários que dele sejam ou 
possam ser decorrentes. 

 

                                                
51 Para bem entender a distinção, um exemplo de objeto ilícito é contratar o assassinato 
de alguém, o qual torna nulo o negócio independentemente do motivo do mandante 
(vingança, lucro, simples maldade, inveja, ou qualquer outro) e do motivo do 
executante da ordem (provavelmente lucro, mas também podendo ser outro, inclusive 
o mesmo do próprio mandante). 
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Diga-se algo mais a propósito do art. 140, segundo o qual “o falso 
motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão 
determinante”52. Primeiramente, verifica-se que esse dispositivo confirma tratar-
se de falso motivo, e determina que este somente invalida o negócio jurídico 
quanto estiver mencionado expressamente como razão determinante do 
negócio, o que não se confunde com a motivação tributária do negócio. Em 
segundo lugar, somente há lugar para a aplicação do art. 140 quanto o motivo 
determinante do negócio for falso, o que não ocorre quando as partes o praticam 
impulsionadas pela verdadeira intenção de economizar tributo e não incidem 
em qualquer outro vício jurídico. 

 
Outro dispositivo a ser analisado é o art. 187 53, segundo o qual 

“também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé 
ou pelos bons costumes”. 

 
A parte final desse dispositivo constitui-se em corolário do art. 113, 

acima já analisado, e a sua parte inicial apresenta-se como reflexo do abuso no 
exercício de direito, no sentido em que sempre foi considerado no âmbito do 
direito privado, e não no sentido da teoria da necessidade de haver, nos atos 
praticados, uma outra razão econômica que não a fiscal, a qual representaria um 
quarto requisito para a elisão fiscal. 

 
É importante notar que os pressupostos para qualificação do abuso 

no exercício de direito estão expressos na lei, e, portanto, não derivam de 
afirmações subjetivas desta ou daquela pessoa. Ademais, estão diretamente 
ligados às finalidades de cada tipo de negócio jurídico e ao regular exercício do 
direito de praticá-lo. 

 

                                                
52 Que não é novidade em relação ao anterior código, cujo art. 90 rezava: “Só vicia o ato 
a falsa causa, quando expressa como razão determinante ou sob forma de condição”. 
Nota-se apenas que o novo código corrigiu a imperfeição terminológica do anterior 
quanto ao uso da expressão “falsa causa”, pois atualmente a lei se refere mais 
apropriadamente ao “falso motivo”, que corresponde ao desejo das partes e não se 
confunde com a causa do negócio jurídico, a qual corresponde aos efeitos que a lei lhe 
atribui, ou seja, os decorrentes da prestação e da contraprestação do negócio. 
53 Não há correspondente no código de 1916. 
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Seja como for, a ilicitude pelas razões do art. 187 diz respeito 
exclusivamente aos excessos no exercício do direito ao negócio jurídico perante 
ele próprio 54, e não perante a economia fiscal que dele possa derivar quando 
não violados esse dispositivo e os demais aplicáveis. 

 
Isto é assim porque a economia lícita de tributos não representa 

excesso no exercício do direito à prática do ato, quer o respectivo limite seja o 
seu fim econômico ou social, quer a boa-fé, quer os bons costumes. 

 
Portanto, tal como na fraude à lei, o abuso no exercício de direito 

somente pode contaminar planejamentos tributários nos casos em que ele se 
manifestar na estruturação jurídica adotada com a intenção de economizar 
tributos, ou seja, como não observância do segundo requisito para a elisão fiscal. 

 
O oposto ao art. 187 e outros que tratam da ilicitude, é o já citado 

art. 188, cujo inciso I determina não constituírem atos ilícitos “os praticados em 
legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”. Ao lado dele, o 
art. 10455 afirma que a validade do negócio jurídico requer “objeto lícito, possível, 
determinado ou determinável”. 

 
Ora, uma estrutura jurídica que tenha objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável no âmbito privado, e que produza consequentes 
incidências tributárias desejadas, ou exclua incidências indesejadas, atende a 
ambos os dispositivos. 

 
Em suma, como sempre foi no direito anterior ao novo código, o ato 

continuará lícito enquanto praticado no exercício regular de um direito. O 
qualificativo “regular” contrapõe-se, como sempre ocorreu, ao exercício 
irregular, o que se manifesta em cada situação, segundo as suas peculiaridades e 
circunstâncias. 

 
Novamente quanto a esses dispositivos, nem de longe se pode 

pensar que a escolha de um caminho legal tendente a produzir a elisão fiscal 
                                                
54 Exemplos de abuso no exercício de direito no âmbito privado são o levantamento de 
muro excessiva e desnecessariamente alto, prejudicando a insolação do imóvel 
contíguo, ou manter som elevado no período noturno em prejuízo da vizinhança. 
55 Correspondente ao art. 82 da lei de 1916. 
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possa, por si só, representar irregular exercício de direito. Pelo contrário, como 
já dito e repetido, é regular exercício de direito constitucional, na medida em que 
o caminho escolhido seja lícito. 

 
Três outras hipóteses de abuso, expressamente previstas no Código 

Civil vigente, e que de algum modo interferem com o presente estudo, são as 
relacionadas à liberdade de contratar, ao uso social da propriedade e à 
personalidade jurídica das sociedades. 

 
A primeira está contida no art. 421, o qual prescreve que “a 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do 
contrato”. 56 

 
“Função social do contrato”, a que alude o art. 421, assim como “fim 

econômico ou social” no exercício de direitos, a que alude o art. 187, devem ser 
objetos de perquirição em cada caso perante cada negócio jurídico praticado, e 
com atenção à finalidade (causa ou função) que é própria a ele. 

 
José Carlos Moreira Alves, no trabalho já citado, preleciona com 

nitidez, refletindo a doutrina que diz ser dominante, que a causa de um contrato 
é a função prática da lei quando cria o negócio jurídico, ou seja, a função 
econômico-social do contrato quando criado. Assim, na compra e venda a causa 
é a transferência da propriedade pelo preço, na permuta é a troca da 
propriedade das coisas sem pagamento de preço, na prestação de serviço é a 
prestação pelo preço, na doação é a transmissão da propriedade por 
liberalidade. 

 
Por conseguinte, a função social não é algo externo ao negócio, 

sacado de valores a serem afirmados ao sabor do intérprete e do aplicador da lei 
e do contrato – como a solidariedade social ou qualquer outro valor ético-social 
–, mas, sim, a própria função do contrato entre as partes, como regulador de seus 
direitos e obrigações, perante o que a lei visa a justiça e o equilíbrio das 
prestações e contraprestações, motivo pelo qual contém várias “disposições de 
ordem pública”, isto é, aquelas que não podem ser contrariadas pela vontade das 

                                                
56 Sem correspondente no código anterior. 
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partes contratantes, dado que existem para proteger a parte mais fraca ou a 
própria estrutura legal do negócio. 

 
Com razão, dentre as disposições finais do código de 2002 encontra-

se o parágrafo único do art. 2035, segundo o qual “nenhuma convenção 
prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos 
por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos”. 

 
Portanto, também quanto a esses dispositivos não está envolvida 

qualquer vedação à prática da elisão fiscal consciente e voluntária, a qual pode 
derivar de atos praticados no regular exercício do direito de contratar, e que 
conservam tal característica de regularidade mesmo ante a função econômica e 
social do contrato. 

 
Há outro dispositivo que se apresenta como prolongamento ou 

repetição do art. 187, acima já abordado: trata-se do art. 422 57, segundo o qual, 
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como 
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

 
Essa norma, tal como as demais já citadas, deve receber a mesma 

apreciação perante a questão da economia tributária. Aliás, proximamente a ela, 
já vimos a disposição do art. 1011, pela qual o código prescreve para o 
administrador das sociedades em geral a obrigação de exercer suas funções com 
o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração dos seu próprios negócios. 

 
No tocante a abuso no exercício de direitos, ele também pode 

ocorrer no uso da propriedade, a propósito do que reza o art. 1228: 
 

“Art. 1228 – O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor 
da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha. 
 
Parágrafo 1º - O direito de propriedade deve ser exercido em 
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de 
modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido 

                                                
57 Sem correspondente na lei de 1916. 
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em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 
 
Parágrafo 2º - São defesos os atos que não trazem ao proprietário 
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela 
intenção de prejudicar outrem. 
 
Parágrafo 3º - O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos 
de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou 
interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo 
público iminente.” 

 
Esse artigo suscita uma série de considerações. 
 
A primeira delas é aquela que já foi abordada anteriormente, ou 

seja, que o uso, a proteção e a valorização do patrimônio são atributos do 
proprietário, derivados do seu direito de propriedade, somente podendo ser 
limitados nos termos da Constituição Federal e das leis que sejam conformes aos 
limites constitucionais. 

 
Ora, o “caput” art. 1228 58 reflete exatamente tais atributos, e o 

parágrafo 1º explicita quando é regular o exercício do correspondente direito, 
cabendo em especial anotar que as “finalidades econômicas e sociais”, nele 
referidas, estão em consonância com o que a respeito dos atos ilícitos e da 
liberdade de contratar dispõem os art. 187 e 421, objeto dos comentários acima. 

 
O parágrafo 2º é importante na medida em que não combate os atos 

praticados com o ânimo do proprietário exercer os atributos da propriedade 
sem prejudicar outrem, que é exatamente o caso do fisco, quando ele não chega a 
adquirir direito à cobrança de um determinado tributo porque o proprietário do 
patrimônio o utilizou sem adentrar na situação que se constitui no respectivo 
fato gerador. 

 
Adotando por empréstimo palavras do próprio parágrafo 2º, este ou 

aquele uso da propriedade, que seja feito tendo em vista a economia de tributos, 
é uso que traz utilidade para o proprietário, e, se tal uso não se constitui, na 
                                                
58 Correspondente ao art. 524 do código de 1916. 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

87 

dicção do art. 114 do CTN, em “situação definida em lei como necessária e 
suficiente” à ocorrência de fato gerador, não há intenção de prejudicar o fisco. Tal 
intenção somente pode existir a partir do momento em que o fisco tiver direito 
ao tributo pela ocorrência do respectivo fato gerador, de modo que tudo o que 
for feito antes não importa em violação do dispositivo ora em comento. 

 
Portanto, nenhum dos dois requisitos do parágrafo 2º, que devem 

coexistir cumulativamente para que o ato seja defeso, acarreta esta 
consequência. 

 
Já o parágrafo 3º reflete os limites constitucionais para a privação da 

coisa objeto do direito de propriedade, aos quais se acrescentam os específicos 
limites constitucionais ao poder de tributar, fora de cujos limites a subtração 
patrimonial, ainda que intitulada de tributação, na verdade é confisco. 

 
Portanto, a função social da propriedade, a que alude o inciso XXIII 

do art. 5º da Constituição Federal, não representa a obrigatoriedade de 
empregá-la do modo mais oneroso tributariamente, assim como a função social 
do contrato não é a de gerar mais tributo para as partes contratantes.  

 
Tais funções sociais são aquelas que derivam de normas legais, 

como as mencionadas acima, as quais, em última análise visam estabelecer 
limites a partir dos quais termina o direito de um porque se inicia o direito de 
outrem, ou melhor, limites para que o exercício do direito de alguém não invada 
a fronteira do limite de outrem. 

 
Vale lembrar, ademais, que a própria Constituição contém 

indicadores do que seja a função social da propriedade, e inclusive permite a 
utilização de tributos como meio de desestimular a sua inobservância. Pode-se 
citar alguns:  

 
- o parágrafo 4º, inciso I, do art. 153, que permite a progressividade 

do ITR como meio de desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas; 
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- o parágrafo 2º do art. 182, que declara textualmente que “a 
propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 
fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”;  

 
- o parágrafo 4º do mesmo art. 182, que faculta ao Poder Público 

municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos 
termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 
ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, fixando as 
consequências do descumprimento desse dever, dentre os quais a possibilidade 
de o respectivo IPTU ser progressivo;  

 
- o art. 184, que autoriza a União a desapropriar por interesse social, 

para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função 
social; 

 
- o art. 186 que diz expressamente que “a função social é cumprida 

quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de 
exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I - aproveitamento 
racional e adequado; II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e 
preservação do meio ambiente; III - observância das disposições que regulam as 
relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 
dos trabalhadores”. 

 
Nada, portanto, que obrigue a uso tributariamente mais oneroso, 

nem que impeça a procura de uso tributariamente menos oneroso. 
 
Por fim, a última hipótese de abuso tratada no Código Civil, e que 

merece consideração no presente estudo, envolve a problemática da 
desconsideração da personalidade jurídica ("disregard of legal entity doctrine"). 

 
No Brasil temos alguns casos isolados de leis que atribuem 

determinado tratamento jurídico desconsiderando a existência da pessoa 
jurídica, mas são casos absolutamente excepcionais, pois aqui vige a diretriz 
fundamental de que a pessoa jurídica tem existência e personalidade próprias, 
com patrimônio distinto do patrimônio dos seus sócios. Por esta mesma razão, 
os casos encontrados na jurisprudência, desconsiderando a personalidade 
jurídica, sempre foram casos em que havia fraude ou simulação. 
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No Código Civil de 1916, art. 20, havia norma dizendo que “as 

pessoas jurídicas têm existência jurídica distinta da dos seus membros”, a qual não 
encontra dispositivo correspondente expresso no código de 2002. Não obstante, 
a distinção de personalidades e a separação de patrimônios continuam a existir 
no ordenamento jurídico, sendo detectada em inúmeros dispositivos no novo 
código, iniciando pelo seu art. 45 (igual ao art. 18 do velho código), que declara 
começar a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado pela inscrição 
dos seus atos constitutivos no registro público correspondente. 

 
Como verdadeira consequência dessa regra, o art. 50 do Código Civil 

de 2002 expressamente veio absorver aquela doutrina ao declarar que “em caso 
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas 
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica”. 

 
Verifique-se preambularmente que o art. 50 mantém a 

personalidade jurídica da pessoa jurídica e a separação do seu patrimônio em 
relação aos dos seus sócios, pois umas das motivações para a desconsideração 
da personalidade jurídica é exatamente a confusão patrimonial, o que 
necessariamente significa que, não havendo abuso, os patrimônios são 
distintos. 

 
Além disso, note-se que esse dispositivo apenas estende, para os 

patrimônios particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, os 
efeitos dos atos que tiverem sido indevidamente praticados sob o véu da 
personalidade jurídica da mesma, ou seja, ele não declara inexistente a pessoa 
jurídica, mas responsabiliza os patrimônios dos seus sócios ou 
administradores. 

 
Seja como for, ele certamente veio reforçar o combate ao uso 

abusivo da pessoa jurídica como meio de violar a lei. 
 
Na jurisprudência anterior a 2002, mesmo em matéria tributária, 

encontramos precedentes em que a personalidade jurídica foi desconsiderada 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

90 

quando abusivamente utilizada em prejuízo de terceiros. 59 
 
Ocorre que em muitos casos a desconsideração foi 

inadequadamente aplicada ou invocada, pois o foi no sentido de considerar a 
pessoa jurídica como inexistente, por exemplo, para se concluir ser cabível um 
determinado tratamento tributário sobre a pessoa de um sócio, e não sobre a 
pessoa jurídica em nome da qual foi praticado o ato passível de tributação. 

 
Na verdade, casos como este podem ser casos de simulação, e não de 

desconsideração da personalidade jurídica, ao menos entendido este fenômeno 
em sua específica significação, e tal como veio a ser legislado pelo código de 
2002 no seu art. 50. 

 
Destarte, com a lei atualmente vigente, a qual se amolda à pureza da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica, poder-se-á constatar o 
abuso apenas nos estritos termos da norma refletida naquele dispositivo legal 
(conforme sua descrição hipotética do que seja abuso da personalidade) e com a 
aplicação do respectivo consequente normativo (isto é, com a extensão da 
responsabilidade ao autor do abuso). 

 
Em matéria de elisão e evasão fiscal, a norma em vigor vem 

caracterizar um ilícito, que pode invalidar a economia prevista se alguma outra 
ilicitude invalidar efeitos do ato, mas a todo rigor, quando se tratar de 
desconsideração da personalidade jurídica e nela estiver envolvida alguma 

                                                
59 Por exemplo, 1o Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, 8a Câmara, apelação n. 
353867-SP, em 19.8.1986; 1o Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, acórdão n. 101-
88455, de 13.6.1995. O Tribunal Federal de Recursos, 6a Turma, ao invalidar esquema 
de abertura de várias pessoas jurídicas fictícias, com o intuito de reduzir o imposto de 
renda, implicitamente desconsiderou as respectivas personalidades jurídicas (apelação 
cível n. 115478-RS, em 18.2.1987). Em outro caso, antes as peculiaridades nele 
existentes, a 5a Turma do mesmo Tribunal Federal de Recursos desconsiderou a 
personalidade jurídica em matéria de imposto de renda, reportando-se à decisão do 
Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n. 94066-RJ, que admitiu a 
desconsideração da personalidade jurídica em caso civil pelo fato de duas pessoas 
jurídicas estarem sob controle absoluto de uma mesma pessoa (apelação em mandado 
de segurança n. 92966-RJ, julgada em 7.5.1986). 
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obrigação tributária, a consequência cabível é a responsabilização do sócio ou 
administrador envolvido no ato. 60 

 
VI – A ELISÃO FISCAL PERANTE O PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 
116 DO CTN, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 104 – 
NORMA ANTIEVASÃO E NÃO NORMA ANTIELISÃO 
 
O presente capítulo é dedicado à apreciação da norma contida no 

parágrafo único que a Lei Complementar n. 104, de 10.1.2001, acrescentou ao 
art. 116 do CTN. 

 
O referido parágrafo único do art. 116 reza o seguinte: 
 

“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.” 

 
Há uma distinção que se impõe desde já, a qual, muito embora seja 

voltada para o aspecto terminológico, deriva da própria natureza dessa norma. 
Trata-se de que, desde a sua propositura ao Congresso Nacional, ela vem sendo 
proclamada por algumas pessoas como uma “norma geral antielisão”, e é quase 
certo que tenha sido esta a intenção do seu proponente. 

 
Essa denominação é absolutamente imprópria porque elisão é ação 

lícita, de tal modo que falar em antielisão é falar em anti-lícito.  
 
Realmente, ainda que estudos mais recentes estejam apertando a 

diferença entre elisão e evasão, até acompanhando uma tendência mundial neste 
sentido, a ponto quase de na prática torná-las equivalentes (ou melhor, distintas, 
mas de difícil identificação na prática), há uma diferença conceitual entre elas, 
diferença esta que ninguém até hoje se atreveu a declarar inexistente. 

                                                
60 Sobre este tema, veja-se extensas considerações em: OLIVEIRA, Ricardo Mariz de, 
“Observações sobre a desconsideração da personalidade jurídica perante o direito 
tributário”, Fórum de Direito Tributário n. 28, p. 85. 
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Tal existência de distinção entre elisão e evasão não é apenas 

semântica, pois esses termos podem ser substituídos por outros a gosto do 
autor, mas é distinção de cunho essencial, decorrendo do próprio direito, cuja 
finalidade regulatória das relações jurídicas na sua jurisdição define o que seja 
lícito e o que seja ilícito. 

 
Destarte, até por imperativo lógico, não existe apenas o lícito, sendo 

que este pressupõe e requer o ilícito, que é o seu contrário. Em outras palavras, o 
lícito, para ser o que é, depende de haver algo que não é, e este é o ilícito. 

 
Ou ainda, se tudo fosse lícito não haveria o ilícito, ou vice-versa. 

Nesta ordem de ideias absolutamente lógica, a ordem jurídica busca dizer o que 
seja lícito e impedir ou punir o que seja contrário ao lícito. 

 
No campo de estudo da matéria aqui objetivada, a elisão é lícita e 

seu contrário – a evasão – é ilícita, de tal modo que não existe sentido lógico e 
jurídico em se falar em “norma antielisão”, isto é, em norma contra o lícito ou 
“norma anti-lícito”. É como se, ao invés de haver uma norma de desconsideração 
da personalidade jurídica para punir o uso indevido da mesma, tal como a do art. 
50 do Código Civil de 2002, houvesse uma “norma geral anti-personalidade 
jurídica”. 

 
Portanto, o que deve haver é uma norma a favor da elisão, como a 

que decorre da interação dos vários dispositivos constitucionais e do CTN já 
analisados, e uma “norma geral antievasão” ou várias “normas particulares 
antievasão” pelas quais a lei defenda justamente o interesse público sobre a 
arrecadação tributária e combata as práticas ilegais contra ela. 

 
Insistindo nisto, se a elisão consiste no ato de elidir o nascimento da 

obrigação tributária por maneira que, se praticada nas condições já estudadas, é 
legítima e protegida pelo sistema constitucional, e se, ao contrário, a evasão 
consiste no ato ilegal de fuga do cumprimento da obrigação tributária existente 
validamente, elisão e evasão são entidades lógica e substancialmente contrárias, 
destarte não passíveis de equalização, equiparação ou tratamento igual. 
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É nesta ótica, subtraída do ordenamento jurídico brasileiro, que não 
pode haver uma norma contrária à elisão, que importaria em igualar a elisão à 
evasão, ou em transformar o lícito em ilícito, isto é, em tornar idênticas em seus 
efeitos duas entidades que são intrinsicamente distintas e absolutamente 
inigualáveis. Repita-se que a impossibilidade de uma tal providência legislativa 
decorre da própria natureza das duas coisas, mas principalmente da garantia 
constitucional à elisão fiscal, pela qual fica invalidada qualquer norma infra-
constitucional que impeça a pessoa de evitar a incidência fiscal ou a incidência 
mais gravosa. 

 
É evidente que o lícito do presente pode futuramente se transformar 

em ilícito, mediante alteração legislativa. Quer dizer, o ordenamento jurídico 
poderia ser intolerante com a elisão fiscal, adotando referenciais que dissessem 
ser ilícita toda e qualquer prática, mesmo que não infringente da lei e ainda que 
anterior ao nascimento da obrigação tributária, mas que fosse tendente a evitar 
a ocorrência do respectivo fato gerador ou a interferir com a sua quantificação. 
Se este fosse o caso, o referencial jurídico colocaria na ilicitude o que até hoje é 
lícito, segundo os referenciais atuais que constam da Constituição de 1988 e da 
sua lei complementar. 

 
Porém, dentro do atual sistema constitucional, é possível a 

existência de regras que, sem chegar ao extremos, regulem o assunto de maneira 
razoável, dentro dos preceitos formadores do “substantive due process of law”. 

 
Assim, uma norma que tendesse a regular os procedimentos válidos 

de elisão fiscal, para cercá-los de certas garantias para a arrecadação e definir 
com clareza seus limites, a partir dos quais se adentraria no campo da invalidade 
fiscal, melhor se denominaria “norma antielusão”, termo este que inclusive é 
empregado em outras nações possuidoras de regras neste sentido, e também 
adotado por alguns autores brasileiros. 

 
Claro que essa norma antielusão, ou mesmo que impropriamente 

denominada “antielisão”, também teria seus limites, inclusive, porque, no direito 
constitucional brasileiro, tal como posto em 1988, uma norma geral antielusão 
que chegasse ao extremo de impedir a prática da elisão, ainda que por vias 
oblíquas, não teria validade em virtude dos fundamentos já expostos no capítulo 
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I, os quais dificultam até mesmo a validade de uma emenda tendente a suprimir 
ou reduzir o direito ao planejamento da elisão fiscal. 

 
O que ocorre atualmente, contudo, é não existir uma tal norma geral, 

embora seja possível identificar traços de normas particulares antielusão em 
alguns dispositivos de leis ordinárias. 61 

 
Vale acrescentar que a referida norma geral idealmente (ou 

necessariamente, dependendo da sua extensão) deveria estar em nível 
constitucional, mas também, face ao disposto no art. 146 da Constituição, não se 
pode negar (e boa parte da doutrina entende neste sentido), que seria suficiente 
lei complementar. Realmente, uma norma geral antielusão no mínimo 
dependeria de lei desta estatura, não apenas porque seria uma norma geral 
sobre obrigações tributárias, como também porque regularia limitações 
constitucionais ao poder de tributar, além de que adentraria em conflitos de 
competência tributária possivelmente emergentes da sua aplicação. 

 
Entretanto, a Lei Complementar n. 104, conquanto lei desta estatura, 

e neste sentido atenda o art. 146, não alterou qualquer referencial para a 
detecção do que seja lícito e ilícito, e deixou a matéria subordinada à futura lei 
ordinária, o que não poderia fazê-lo, pois uma alteração desta magnitude 
importaria em profunda reforma das atuais normas constitucionais quanto às 
competências tributárias, aos limites do poder de tributar e às garantias 
individuais da pessoa e do contribuinte. 

 

                                                
61 Como ocorre, segundo alguns autores, com as disposições legais sobre distribuição 
disfarçada de lucros e sobre preços de transferência. Talvez a norma mais marcante 
neste sentido seja a do art. 26 da Lei n. 12249, de 11.6.2010, que trata da 
dedutibilidade de despesas feitas perante pessoas residentes ou domiciliadas em países 
ou dependências de tributação favorecida ou com regime fiscal privilegiado, e lista, 
entre as condições para tanto, haver identificação do efetivo beneficiário do respectivo 
pagamento. Para este fim, o parágrafo 1º desse dispositivo define como “efetivo 
beneficiário a pessoa física ou jurídica não constituída com o único ou principal objetivo 
de economia tributária que auferir esses valores por sua própria conta e não como 
agente, administrador fiduciário ou mandatário por conta de terceiro”. 
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Ademais, essa lei complementar não trata do direito à elisão fiscal. 
Ao contrário, como veremos claramente, ela trata apenas do combate à evasão 
ilegal. 

 
Assim, dando denominação correta à norma do parágrafo único do 

art. 116, ela é uma “norma antievasão” 62. É o que concluiremos após analisá-la 
em todos os seus detalhes, sendo de magna importância, até para que sua 
validade seja preservada, que esse dispositivo seja interpretado conforme à 
Constituição (se interessar mantê-lo como tal), o que exige compreendê-lo e 
aplicá-lo com observância da sua verdadeira natureza e com respeito ao direito 
das pessoas evitar as incidências fiscais ainda não ocorridas, através do emprego 
dos critérios corretos de elisão fiscal. 

 
Realmente, o parágrafo único do art. 116 ingressou no nosso direito 

positivo como norma vocacionada para o combate à evasão, e não à elisão fiscal, 
sendo esta a sua verdadeira função, a sua verdadeira identidade e a sua 
verdadeira natureza. Isto fica mais evidente quando se o decompõe em três 
partes, a saber: 

 
1 - “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos ..., observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei 
ordinária”; 

 
2 - “a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 

negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular...”; 
 
3 - “... dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a 

natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, ...”. 
 

                                                
62 O acórdão n. 101-93704, da 1ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, já em 
6.12.2001 afirmou ser esta a conclusão da doutrina dominante. Melhor exemplo dessa 
doutrina encontra-se em Alberto Xavier, que não transige quanto ao caráter de norma 
antievasão do parágrafo único no art. 116 do CTN, e quanto à afirmação da 
impossibilidade de uma norma antielisão em nível infraconstitucional: veja-se XAVIER, 
Alberto, “Tipicidade da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva”, Editora Dialética, 
2001, p. 52, 111 e 157. 
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A primeira parte do dispositivo estabelece a possibilidade de 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos, mas não como competência 
pessoal e discricionária, e muito menos arbitrária, de qualquer autoridade 
administrativa, anotando-se que, se houvesse uma tal atribuição, não teria 
validade jurídica perante o princípio geral da legalidade que preside todos os 
atos administrativos, segundo o art. 37 da Constituição de 1988, bem como 
perante o mesmo princípio especificamente no campo tributário (art. 150, inciso 
I). 

 
Portanto, e por isso mesmo, a norma requer, para a desconsideração 

de atos ou negócios jurídicos, que a autoridade administrativa submeta-se aos 
procedimentos que a lei fixar, o que deflui inequivocamente da redação do 
parágrafo único do art. 116. 

 
Todavia, além das normas de caráter procedimental que a lei 

ordinária requerida por esse dispositivo deverá baixar, ela também deveria 
estabelecer as situações fáticas em que o referido parágrafo poderá ser aplicado. 

 
Esta exigência não deriva apenas do princípio da legalidade, eis que 

também decorre da necessidade de ser preservada a segurança jurídica, a qual 
pressupõe normas objetivas, livres de subjetivismos. Neste particular aspecto, 
lembre-se que a segurança jurídica é requisito fundamental do Estado de Direito 
e elemento necessário à própria justiça. 

 
Por outro lado, para que regras de procedimento sejam aplicadas é 

preciso que regras substantivas descrevam as situações em que os 
procedimentos deverão ser cumpridos, o que significa que a lei ordinária exigida 
pelo parágrafo único do art. 116 deveria prever as hipóteses que se constituirão 
nos casos em que a desconsideração dos atos ou negócios jurídicos poderá ser 
aplicada, ou no mínimo os requisitos circunstanciais a partir dos quais poderá se 
dar início ao procedimento para desconsideração.  

 
Veja-se bem que, aludindo à lei ordinária, o dispositivo em comento 

necessariamente restringiu-se a veicular norma de combate à evasão, a qual, 
dependendo dos critérios e meios empregados, pode ser objeto de lei deste 
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calibre, federal, estadual ou municipal. Já uma norma geral antielusão, pelos 
motivos retro-expostos, não poderia ser objeto de lei ordinária. 63  

 
De qualquer maneira, essa lei ordinária deverá comandar a busca da 

realidade material e se ater aos limites razoáveis em que a prática da 
dissimulação esteja ou possa estar presente, isto é, a desconsideração dos atos 
ou negócios jurídicos deverá ser regida pela lei nos mesmos moldes com que se 
apresentam as presunções “juris tantum”. 

 
A lei também deverá assegurar ao acusado da prática de 

dissimulação o contraditório e a ampla defesa, para que ele possa opor as suas 
razões e produzir as suas contraprovas, isto em atendimento ao que consta do 
art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 

 
De tudo o que foi dito, observa-se que o parágrafo único do art. 116, 

coerentemente com os demais preceitos do CTN, não permite que haja 
lançamentos fiscais destituídos de provas ou baseados em meras suspeitas do 
agente lançador. Muito pelo contrário, nos casos previstos em lei ordinária, ou 
nas circunstâncias que ela estabelecer, será necessária a existência da prova de 
certos fatos que permitam crer na possibilidade de dissimulação, e somente 
assim poderá o agente fiscal dar início aos procedimentos legais para 
desconsiderar os atos ou negócios jurídicos que possivelmente tenham sido 
praticados com essa finalidade, em cujos procedimentos o acusado deverá ter 
amplo direito à contraprova e à defesa. 

 
Esta observação também decorre de que o dispositivo em questão 

tem função antievasão, ao se ter presente que a simulação é uma das causas de 
evasão fiscal. 

 

                                                
63 Hamilton Dias de Souza e Hugo Funaro chegam a dizer que o parágrafo único do art. 
116 é ineficaz por falta de densidade normativa suficiente à sua aplicação, isto porque 
não disciplinou a sequência dos atos necessários para a desconsideração nem indicou o 
agente competente, matérias estas que entendem não poderia ter sido delegada à lei 
ordinária, face ao art. 146, incisos I e III, da Constituição Federal. Veja-se SOUZA, 
Hamilton Dias de, e FUNARO, Hugo, in “A Desconsideração da Personalidade Jurídica e 
a Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores”, in Revista Dialética de 
Direito Tributário n. 137, p. 38. 
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A segunda parte em que se decompõe o parágrafo único do art. 116 
refere-se à própria possibilidade de desconsideração dos atos ou negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. 

 
Esta parte representa o cerne da norma, e nela o verbo “dissimular” 

desempenha papel relevante e determinador do conteúdo da mesma, 
estabelecendo e delimitando toda a extensão da situação fática em que ela pode 
ser aplicada. 

 
Desse termo – “dissimular” – também deriva a natureza de norma 

antievasão, pois, como visto no capítulo II, o terceiro requisito para a existência 
de elisão fiscal é não haver simulação nas ações da pessoa. 

 
Com razão, tudo o que as partes de um negócio jurídico 

apresentarem ao mundo exterior em desconformidade com a sua intenção 
consiste em simulação da realidade, tornando o negócio nulo e incapaz de gerar 
economia fiscal lícita. 

 
Neste ponto, vale relembrar que a doutrina privatista formada antes 

da vigência do Código Civil de 2002, e mantida após este, a qual tem sido 
absorvida por farta jurisprudência, inclusive pela jurisprudência administrativa 
fiscal, sempre distinguiu as espécies de simulação, havendo a simulação absoluta 
e a relativa, sendo que a primeira ocorre quando os agentes da mesma não 
querem qualquer outro negócio jurídico e nem aquele que se simula, ao passo 
que a relativa consiste na prática de um negócio não desejado para esconder um 
outro ato desejado. 

 
Ora, para essa doutrina e essa jurisprudência, “dissimular” 

corresponde à simulação relativa, e é este o sentido do mesmo verbo empregado 
no contexto parágrafo único do art. 116 do CTN. 

 
A despeito de que, após o advento da Lei Complementar n. 104, 

algumas opiniões manifestaram-se no sentido de que o verbo “dissimular”, 
empregado por ela na redação do parágrafo único do art. 116 do CTN, não seria 
referido à simulação, pois teria uma abrangência muito maior, também 
apanhando fraude, abuso de direito e negócio indireto, mesmo antes do Código 
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Civil de 2002 nada autorizava tais afirmações, porém muito menos depois dele, 
dado que ele veio definitivamente espancar qualquer dúvida. 

 
Isto começa no próprio léxico. Assim, no dicionário “Novo Aurélio - 

Século XXI” (Editora Nova Fronteira, p. 694 e 1857), “dissimular” corresponde a 
“simular”, como se constata pelos seguintes verbetes: 

 
“DISSIMULAR - 1. Ocultar ou encobrir com astúcia; disfarçar...2. 
Não dar a perceber;  calar...3. Fingir; simular... 
 
SIMULAR - 1. Fingir (o que não é)...2. Representar com semelhança; 
aparentar...3. Disfarçar; dissimular...”. 

 
Apesar da possível sinonímia vernacular entre as duas palavras, 

assim como entre “dissimulação” e “simulação”, elas têm significados específicos 
que as diferenciam quando usadas corretamente, ou seja, elas são sinônimas 
somente até o ponto em que ambas representam falsidades da realidade, mas 
têm aplicações distintas e significados próprios. 

 
Realmente, pode-se simular um estado de felicidade sem se estar 

feliz, mas o sentimento falso não esconde necessariamente um outro sentimento 
real, nem mesmo a infelicidade, pois o sujeito pode não estar feliz e também não 
estar infeliz. Ele simplesmente pode estar num estado neutro ou intermediário 
de não felicidade e não infelicidade, mas, não estando feliz, seu gesto apenas 
simula algo no mundo exterior, isto é, uma felicidade que não existe no seu 
mundo interior. 

 
Entretanto, pode-se dissimular um estado de infelicidade (que 

existe) através de algum gesto falso, seja um gesto de aparente felicidade, seja 
um outro gesto de mera ocultação da infelicidade existente no íntimo da pessoa. 

 
Portanto, simular significa aparentar algo que não existe, e 

dissimular significa esconder algo que existe. Simular tem um componente 
positivo no ato externo, de pura e simplesmente criar a aparência, ao passo que 
dissimular tem um componente negativo no ato externo, de esconder o interior 
real. 

 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

100 

Pode-se dissimular a infelicidade simulando-se a felicidade, e, ainda 
assim, dissimular guarda este componente de negação do real, através do ato de 
criação artificial da irrealidade, que esconde a realidade. 

 
Por isso, simular é exibir, apresentar, aparentar algo, e dissimular é 

esconder, ocultar, camuflar algo. Simula-se para fingir algo que não existe 
(realidade inexistente), ao passo que se dissimula para fingir que não existe algo 
que existe (realidade existente). 

 
Pode-se ir mais adiante neste perquirição sobre o sentido das 

palavras, constatando-se que a simulação visa o ato a ser apresentado, ato este 
que é o objeto da simulação, ao passo que a dissimulação visa o ato a ser 
escondido, sendo este o seu objeto. Em outras palavras, o objeto da simulação é 
o que se apresenta ao mundo, e o objeto da dissimulação é o que se esconde do 
mundo, embora nos dois casos a realidade verdadeira sempre esteja oculta. 

 
Em suma, mesmo no vernáculo a simulação tem apenas um 

componente irreal, que se esgota em si, enquanto que a dissimulação tem um 
componente irreal para ocultar um componente real. 

 
No âmbito jurídico, a doutrina civilista sempre equiparou a 

dissimulação à simulação relativa, como se pode ver em Pontes de Miranda 64, 
cuja doutrina foi citada nos acórdãos n. 101-88316, de 16.5.1995, e CSRF/01-
01874, de 15.5.1995, respectivamente da 1ª Câmara do 1º Conselho de 
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais: 

 
“A simulação é absoluta quando não se quis outro ato jurídico nem 
aquele que se simula. Relativa, quando se simula ato jurídico para 
se dissimular, ou simplesmente dissimulando-se outro ato jurídico. 
‘Quae non sunt, quae sunt, e a dissimulantur’. Mostra-se o não ser; 
esconde-se o ser.” 

 
Caio Mário da Silva Pereira esclarece que dissimulação é o mesmo 

que simulação relativa, não passando de uma espécie do gênero simulação. Diz 
ele: 65 
                                                
64 Miranda, Pontes de, “Tratado de Direito Privado”, Editora Borsol, tomo IV, p. 375. 
65 PEREIRA, Caio Mário da Silva, “Instituições de Direito Civil”, Editora Forense, vol. I, 9ª 
ed., p. 367. 
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“A simulação se diz relativa, também chamada dissimulação, 
quando o ato tem por objeto encobrir outro de natureza diversa (e. 
g., uma compra e venda para dissimular uma doação), ou quando 
aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas da a 
quem realmente se conferem ou transmitem (e. g., a venda 
realizada a um terceiro para que este transmita a coisa a um 
descendente do alienante, a quem este, na verdade, tencionava 
desde logo transferi-la).” 

 
Miguel Delgado Gutierrez, já a propósito do parágrafo único do art. 

116 do CTN, publicou estudo 66 em que invocou a lição de Ferrara 67. Segundo 
Gutierrez, diferenciando simulação de dissimulação, “uma faz com que se 
acredite falsamente numa situação inexistente, a outra esconde ao conhecimento 
dos outros um estado real”. Acrescenta ele que “dissimula-se a ira, o ódio, o 
rancor”, e ressalta que “nas duas hipóteses, contudo, o fim da conduta do indivíduo 
é enganar, caráter fundamental das formas simulatórias. Na simulação quer-se 
enganar sobre a existência de uma situação falsa, na dissimulação sobre a 
inexistência duma situação real” (destaque do original). 

 
Após essas considerações, Gutierrez alude à interessante imagem 

adotada por Ferrara, que compara “a simulação a um fantasma e a dissimulação a 
uma máscara”. 

 
Washington de Barros Monteiro, no seu conhecido e tradicional 

“Curso de Direito Civil”, adotou essa mesma imagem, distinguindo e dizendo: 68 
 

“Cumpre não confundir simulação com dissimulação. Distinguiu-as 
Ferrara, no seguintes termos: na simulação, faz-se aparecer o que 
não existe, na dissimulação oculta-se o que é; a simulação provoca 
a crença falsa num estado não-real, a dissimulação oculta ao 
conhecimento dos outros uma situação existente; aquela procura 

                                                
66 GUTIERREZ, Miguel Delgado, Revista Dialética de Direito Tributário n. 66, p. 88 e seg. 
67 FERRARA, Francesco, in “A Simulação dos Negócios Jurídicos”, R.E.D. Livros, 1999, p. 
50. 
68 MONTEIRO, Washington de Barros, “Curso de Direito Civil”, Parte Geral, Editora 
Saraiva, 25ª ed., p. 213, passagem esta citada no acórdão n. 103-21046, de 16.10.2002, 
da 3ª Câmara do 1º Conselho de Contribuintes, julgando exatamente um caso de elisão 
e evasão fiscal. 
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uma ilusão exterior, busca esta uma ocultação interna (dissimula-
se o ódio, o rancor). Mas em ambas o agente quer o engano; na 
simulação, quer enganar sobre a existência de situação não-
verdadeira, na dissimulação, sobre a inexistência de situação real. 
Se a simulação é um fantasma, a dissimulação é uma máscara.” 

 
Em virtude disso, Miguel Delgado Gutierrez, no texto acima referido, 

arremata: 
 

“Ora, ‘atos ou negócios praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária’, podem perfeitamente se 
encaixar em uma das hipóteses do artigo 102, do Código Civil 
Brasileiro. Com efeito, o intuito de dissimular corresponde ao de 
mascarar, ocultar a verdade. Dessarte, constata-se que a mudança 
legislativa pretende combater a conduta dos contribuintes que 
pretendam enganar, ludibriar o fisco, ocultando a ocorrência do 
fato gerador ou a natureza dos elementos característicos da 
obrigação tributária.” 

 
Este, portanto, já era o sentido do parágrafo único do art. 116 do 

CTN quando da sua promulgação, ou seja, quando ainda vigente o Código Civil de 
1916. 

 
Acontece que o Código Civil, no “caput” do art. 167, veio confirmar 

inteiramente todos estes conceitos, ao dizer textualmente que “é nulo o negócio 
jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e 
na forma” (grifos apostos). 

 
Ante tal prescrição do direito vigente a partir de janeiro de 2003, 

deixou de haver qualquer dúvida quanto ao sentido que se deva dar à expressão 
lingüística da norma do parágrafo único do art. 116 do CTN, pois o art. 167 
evidencia às escâncaras que o negócio jurídico simulado pode dissimular outro, 
e que é este outro que deve prevalecer, desde que válido na sua substância e na 
sua forma. 

 
No que interessa ao direito tributário, a nulidade do negócio jurídico 

dissimulatório de outro que seja real e que seja válido, e que se constitua em fato 
gerador de obrigação tributária ou que forme os elementos constitutivos dessa 
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obrigação, acarreta a invalidade dos efeitos tributários desse negócio nulo. Daí o 
parágrafo único do art. 116 determinar a desconsideração do ato ou negócio 
jurídico que dissimula a realidade. 

 
Esta intelecção do dispositivo, compreendendo o verbo “dissimular” 

no seu sentido léxico mais específico e no seu sentido técnico-jurídico 
relacionado à simulação relativa, amolda-se às lições da melhor doutrina e à 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo as quais a utilização de 
termos técnicos pela lei obriga a se entendê-los com o sentido que eles possuem 
no respectivo campo de conhecimento. 69 

 
Acresce, ademais, ser necessário respeitar a Lei Complementar n. 

95, de 26.2.1998, especialmente por ter sido baixada no cumprimento do 
parágrafo único do art. 59 da Constituição de 1988, segundo o qual “lei 
complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis”. 

 
Ora, essa lei complementar dispõe expressamente que “as 

disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, 
observadas, para esse propósito, as seguintes normas”. Dentre várias dessas 
normas está a da letra “a” do inciso I, segundo a qual, “para obtenção de clareza”, 
a lei deve “usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a 
norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a 
nomenclatura própria da área em que se esteja legislando”. 

 
                                                
69 Esta é, por exemplo, a lição de MAXIMILIANO, Carlos, in “Hermenêutica e Aplicação 
do Direito”, Livraria Freitas Bastos, 3ª ed., p. 140. Outrossim, o Supremo Tribunal 
Federal, Pleno, no recurso extraordinário n. 166772-9-RS, decidido em 12.5.1994, 
declarou que: “CONSTITUIÇÃO - ALCANCE POLÍTICO - SENTIDO DOS VOCÁBULOS - 
INTERPRETAÇÃO. O conteúdo político de uma Constituição não é conducente ao desprezo 
do sentido vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, considerados institutos 
consagrados pelo Direito. Toda ciência pressupõe a adoção de escorreita linguagem, 
possuindo os institutos, as expressões e os vocábulos que a revelam conceito estabelecido 
com a passagem do tempo, quer por força de estudos acadêmicos, quer, no caso do 
Direito, pela atuação dos Pretórios” (Repertório IOB de Jurisprudência n. 11/94, p. 213). 
Essa decisão vem sendo repetida em inúmeros outros precedentes do Pretório Excelso, 
como no recurso extraordinário n. 153777-9-MG, julgado em 30.6.1994, da 2a Turma 
(DJU-I de 2.12.1994). 
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Destarte, o intérprete das leis, aplicando as normas para elaboração 
das leis, pode melhor compreendê-las mediante o processo intelectivo de dar a 
cada um dos seus termos o significado que lhe é peculiar, inclusive no respectivo 
campo técnico de conhecimento. 

 
Não sendo assim, isto é, se o mandamento da Lei Complementar n. 

95 fosse simplesmente descumprido, poderíamos ter um primeiro erro do 
legislador, que se autorizaria a não dar atenção à “clareza” e à “precisão” na 
redação da lei, ou poderíamos ter um segundo erro cometido pelos destinatários 
da lei, que se permitiriam descumprir a lei tal como posta e redigida pelo 
legislador, ao pretexto de sanear as suas imperfeições e recolocá-la no caminho 
desejado, ou que, segundo eles cressem, seria o melhor. 70 

                                                
70 Sobre esta indevida atitude mental durante os trabalhos de interpretação, Becker 
advertiu para que o intérprete não deve confundir o problema da justiça da regra 
jurídica com o da sua validade: BECKER, Alfredo Augusto, na sua clássica “Teoria Geral 
do Direito Tributário”, Editora Saraiva, 2a. ed., p. 79 e seg. Esta recomendação subsiste 
mesmo ante a moderna noção de que a interpretação contém um carga construtiva, 
carga esta, contudo, no sentido de construir uma interpretação que melhor adeque a 
norma ao caso concreto, isto é, que construa a norma “in concreto” a partir da norma 
“in abstrato”, respeitando-a e não deixando-a de aplicar por entendê-la injusta ou 
inadequada. A este propósito, o Ministro Marco Aurélio, conduzindo o já citado recurso 
extraordinário n. 166772-9-RS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal - Pleno em 
12.5.1994 (no mesmo sentido há inúmeros outros acórdãos, como o também já citado 
recurso extraordinário n. 153777-9-MG, julgado em 30.6.1994 pela 2a Turma), afirmou: 
“Se é certo que toda interpretação traz em si carga construtiva, não menos correta 
exsurge a vinculação à ordem jurídico-constitucional em vigor. O fenômeno ocorre a 
partir das normas em vigor, variando de acordo com a formação profissional e 
humanística do intérprete. No exercício gratificante da arte de interpretar, descabe 
“inserir na regra de direito o próprio juízo - por mais sensato que seja - sobre a finalidade 
que “conviria” fosse por ela perseguida”- Celso Antonio Bandeira de Mello - em parecer 
inédito”. Nesse julgado, estava em causa a pretensão do INSS cobrar a contribuição 
previdenciária sobre remunerações de autônomos e dirigentes, por equiparação da 
mesma a salários. O tribunal julgou impossível estender o vocábulo “salários” às ditas 
remunerações, tendo o acórdão acrescentado: “Atente-se para a advertência de Carlos 
Maximiliano, isto ao dosar-se a carga construtiva, cuja existência, em toda interpretação, 
não pode ser negada: ‘Cumpre evitar não só o demasiado apego à letra dos dispositivos, 
como também o excesso contrário, o de forçar a exegese e deste modo encaixar na regra 
escrita, graças à fantasia do hermeneuta, as teses pelas quais se apaixonou, de sorte que 
vislumbra no texto idéias apenas existentes no próprio cérebro, ou no sentir individual, 
desvairado por ojerizas e pendores, entusiasmos e preconceitos’ Hemenêutica e Aplicação 
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Com efeito, “in casu”, o termo “dissimular”, empregado na sua 
acepção certa segundo a linguagem comum, e no seu sentido técnico segundo o 
direito privado, revela que o parágrafo único do art. 116 do CTN trata de 
levantar o véu do disfarce para descobrir a verdade, ou, mais especificamente, 
ele visa desconsiderar o ato dissimulatório para encontrar o verdadeiro fato 
gerador, tal como previsto na respectiva descrição legal. Esta é a clareza e a 
precisão desse dispositivo, perseguida pelo art. 11 da Lei Complementar n. 95. 

 
Por outro lado, a mesma lei complementar, na linha de doutrina e 

jurisprudência antigas 71, prescreve que os parágrafos subordinam-se ao “caput” 
                                                                                                                                                 
do Direito - Editora Globo, Porto Alegre - segunda edição, 1933 - página 118” (grifo no 
original). Ainda a este propósito, leia-se o seguinte trecho de GRECO, Marco Aurélio, na 
Revista Dialética de Direito Tributário n. 51, p. 125: “Em outras palavras, as 
considerações até aqui feitas levam à conclusão de que o intérprete tem papel positivo na 
construção do significado da lei (não é mero espectador), sua função é mais ampla. Mas, 
este papel positivo e o poder de que está investido não é absoluto e ilimitado, pois, se o 
fosse, cairíamos num subjetivismo puro, incompatível com o mínimo de previsibilidade 
das conseqüências legais, desnaturando a lei que deixaria de ser uma pauta de conduta, 
para ser um simples pretexto para a tomada de certa decisão e imposição de certo 
significado”. MAXIMILIANO já asseverara há muito tempo que “não pode o intérprete 
alimentar a pretensão de melhorar a lei com desobedecer às suas prescrições explícitas” 
(ob. cit., p. 332). 
71 Por exemplo, o Parecer n. SR-70, de 6.10.1988, do Consultor Geral da República (DOU 
de 7.10.1988, p. 19675 e seg.), com fulcro da doutrina de Vicente Ráo, afirmou: 
“Sabemos que o parágrafo é, tecnicamente, o desdobramento do enunciado principal, com 
a finalidade de ordená-lo inteligentemente ou excepcionar a disposição principal. 
Ordenando ou excepcionando, sempre se refere ao ‘caput’: ‘... em sentido técnico-
legislativo indica a disposição secundária de um artigo, ou texto de lei, que, de qualquer 
modo, completa ou altera a disposição principal, a que se subordina. Comumente, o 
conteúdo do parágrafo deve ligar-se e sujeitar-se à prescrição contida na disposição 
principal, como o particular ao geral. Também usa o legislador, com freqüência, dispor a 
matéria em sucessão lógica, unindo o sentido de cada parágrafo ao do parágrafo anterior 
e o de todos os parágrafos ao do texto principal do artigo.’ (Vicente Ráo, “o Direito e a 
Vida dos Direitos”, vol. I, p. 326)”. O Supremo Tribunal Federal, Pleno, no mandado de 
injunção n. 60-3 (AgRg) , decidido em 12.9.1990, considerou caso concreto afirmando 
“o parágrafo estar jungido ao regime jurídico único de que cogita o ‘caput’” (DJU de 
28.9.1990, p. 10222). O Ministro Moreira Alves, votando no recurso extraordinário n. 
146615-4-PE, julgado em 6.4.1995 pelo Plenário do Supremo Tribunal, afirmou “que é 
princípio de hermenêutica jurídica que, quando os parágrafos, no tocante a hipóteses 
determinadas, as disciplinam diferentemente da regra geral contida no ‘caput’ do mesmo 
dispositivo, aqueles devem ser interpretados, sempre que possível, como exceções a este” 
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do dispositivo, do qual são normas dependentes ou complementares, pois 
estabelece no seu art 11, inciso III, letra “c”, que os parágrafos devem expressar 
os aspectos complementares à norma enunciada no “caput”, ou as exceções à 
regra por este estabelecida. 

 
Destarte, vendo-se que o parágrafo único do art. 116 não proclama 

uma exceção ao conteúdo do “caput” do mesmo artigo (que define a ocorrência 
dos fatos geradores, quer sejam situações jurídicas, quer sejam situações de 
fato), percebe-se a sua natureza de norma simplesmente complementar dos dois 
incisos da cabeça, ou seja, dos dois incisos que, estes sim, aludem ao conteúdo e 
à ocorrência do fato gerador, reconhecendo uns como fatos simplesmente 
econômicos e outros como fatos estruturados pelo direito. 

 
Ou seja, a existência e a ocorrência do fato gerador, com os seus 

elementos formadores, segundo a concepção dos art. 113, 114, 116, “caput”, 117, 
118 e todos os demais dispositivos do CTN, que se entrelaçam 
harmoniosamente, não receberam qualquer afetação ou alteração por força da 
introdução do novo parágrafo no art. 116. Em conseqüência, esses antigos 
dispositivos, que já se revelavam e atuavam harmonicamente entre si, 
continuam assim, agora com a junção e a justaposição a eles da novel prescrição.  

 
Em particular, observe-se que o art. 118, tanto no inciso I quanto no 

inciso II, alude respectivamente a “atos efetivamente praticados” e a “fatos 
efetivamente ocorridos”, que, afinal, corresponde ao escopo do parágrafo único 
do art. 116. 

 
Em reforço à estrita observância do que a lei dispõe expressamente, 

vem a regra de hermenêutica segundo a qual a lei vale pelo que ela é, e não pelo 
que o seu legislador quis, pois, uma vez promulgada, ela se desprende do 
legislador e da sua vontade (“intentio legislatoris”), para adquirir vida própria e 
“mens legis” autônoma. 

 
Por isso, se a intenção do legislador foi outra diferente do que a lei 

exprime – por exemplo, se ele quis impedir efeitos tributários dos negócios 
indiretos, ou se quis alcançar outras situações diversas da dissimulação 
propriamente dita –, deveria ter-se manifestado de maneira diferente e com a 
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necessária propriedade 72, sendo que qualquer deficiência da norma posta, em 
relação à desejada, somente poderia ser corrigida pela via legislativa e dentro 
dos limites constitucionais, tal como explicou Humberto Ávila na conferência 
referida e parcialmente transcrita no capítulo I retro. 73 

 
Acresce que, a despeito de a interpretação não dever se ater à 

literalidade da lei, a compreensão do sentido na norma começa pelas palavras 
através das quais ela se exprime, e os seus termos precisos, principalmente os de 
cunho técnico, somente podem ser entendidos pelo que eles exprimem 
indubitavelmente. 

 
Enfim, são os limites semânticos intransponíveis, existentes na 

redação da lei, nas palavras do Ministro Thompson Flores, contidas no seu voto 
proferido perante o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do 
julgamento do recurso extraordinário n. 71758-GB, nos idos de 14 de junho do 
ano de 1972. 

 
Em suma, a palavra “dissimular”, empregada no parágrafo único do 

art. 116 do CTN, necessariamente deve ser compreendida no seu sentido técnico, 
não dissonante do seu sentido vernacular, que a relaciona à prática da simulação 
relativa. 

 
Neste sentido, não procede afirmar, como algumas vozes têm 

afirmado, que o parágrafo único do art. 116 não se refere à simulação, porque 
simulação já é objeto do art. 149, inciso VII. 

 
Realmente, o referido inciso determina, dentre os casos de 

lançamento ou revisão de lançamento “ex officio”, aqueles em que se comprove 
que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício deste, tenha agido com dolo, 
fraude ou simulação. 

 

                                                
72 XAVIER demonstrou longamente e com extrema propriedade que o parágrafo único 
do art. 116 do CTN abrange apenas as situações de simulação, não se aplicando a 
negócios indiretos e a negócios fiduciários, nem atingindo atos verdadeiros, ainda que 
produzam os mesmos efeitos econômicos de outros atos (ob. cit., p. 68 e 157). 
73 Veja-se ÁVILA, Humberto Bergstrom, Revista de Direito Tributário n. 98, p. 74. 
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Mas isto não significa que a simulação somente possa ser tratada no 
art. 149 e em nenhum outro. 74 

 
Aliás, o art. 149 somente trata de um específico tipo de lançamento 

(lançamento de ofício), para distingui-lo de outros tipos também previstos pelo 
CTN e regulá-lo. Neste passo, o art. 149 relaciona os casos em que esse tipo de 
lançamento deve ocorrer, e necessariamente atua em conjunto com outros 
dispositivos do mesmo CTN, dado o seu objeto e o fato de que não descreve 
qualquer elemento da obrigação tributária. 

 
Ademais, o art. 149 também trata da revisão de ofício de 

lançamentos anteriores, mesmo que sejam lançamentos feitos sob outras 
modalidades, para cuja revisão é mais provável a constatação, posterior a 
lançamento anterior, da ocorrência de simulação, dolo ou fraude (inciso VII), ou 
ainda de falsidade, erro ou omissão (inciso IV). 

 
Principalmente, como dito acima, o art. 149 não é suficiente para ser 

aplicado, dependendo de outros dispositivos que justifiquem o lançamento ou a 
revisão de lançamento. 

 
Veja-se, por exemplo, o seu inciso I, que apenas declara caber o 

lançamento ou a revisão “ex officio” “quando a lei assim o determine”. 
 
Da mesma maneira, verificado inciso a inciso do art. 149 percebe-se 

sua necessária vinculação a outros dispositivos do próprio CTN ou da legislação 
em geral. 

 
Neste aspecto, o próprio art. 142 se justapõe ao art. 149, eis que os 

requisitos e a competência para o lançamento “ex officio” a que se refere o art. 
149, em qualquer dos seus incisos, estão descritos no art. 142. E muito do que 
está dito no art. 149 consta do art. 142. 
                                                
74 Não é este o único objeto de norma que está contido em mais de um dispositivo do 
CTN. Por exemplo, fato gerador, em sua ocorrência segundo a descrição legal, é matéria 
que aparece em inúmeros dispositivos, como o art. 97, o art. 113, o art. 114, o art. 142, 
etc., e nem por isso se pode alegar que cada um desses dispositivos trate de coisa 
diferente, ou que um exclua outro ou outros. Assim também, quanto à dissimulação, 
que é objeto do parágrafo único do art. 116 e do inciso VII do art. 149. 
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É o que também ocorre com o parágrafo único do art. 116, que trata 

especificamente de dissimulação, espécie de simulação, em qualquer das 
situações referidas nos incisos do “caput”.  Assim, uma vez esgotado esse 
parágrafo na aplicação da sua norma, isto é, uma vez declarada a 
desconsideração dos atos ou negócios jurídicos dissimulatórios, completa-se ele 
com o lançamento “ex officio” a que alude o inciso VII do art. 149. 

 
É muito relevante destacar este aspecto particular, ou seja, o 

parágrafo único do art. 116 não trata de lançamento, nem de revisão de 
lançamento, mas, sim, de algo preliminar a ele, que é a desconsideração do 
negócio jurídico para que seja feito o lançamento do crédito tributário devido 
sobre o fato gerador dissimulado, vindo o lançamento a ser feito “a posteriori”, 
com observância dos art. 142 e 149. 

 
Portanto, é um engano do Projeto de Lei n. 536/2007, do Poder 

Executivo, relativo ao parágrafo único do art. 116, dizer expressamente que as 
disposições da lei projetada não se aplicarão na hipótese do inciso VII do art. 
149. Isto porque, ainda que alguns autores entendam que a dissimulação a que 
alude o referido parágrafo abranja outras figuras, como a fraude à lei e o abuso 
no exercício de direitos, não há como não incluir nela a dissimulação 
propriamente dita, ou seja, a simulação relativa. 

 
Ademais, o inciso VII não trata apenas da simulação, pois também 

engloba o dolo e a fraude, vícios que podem estar presentes tanto na simulação 
como em outras ilegalidades, inclusive quando se pensa em fraude à lei e em 
abuso no exercício de direito. 

 
Mais adiante ainda voltaremos a abordar esta questão central da 

dissimulação. 
 
Quanto à terceira parte em que se decompõe o parágrafo único do 

art. 116, relativa à dissimulação da ocorrência do fato gerador ou da natureza 
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, abrange uma gama 
variadíssima de coisas passíveis de serem dissimuladas, desde a própria 
existência do fato gerador, na sua inteireza, até algum dos seus elementos 
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formadores, o que abarca o seu núcleo, o seu elemento pessoal, o seu elemento 
temporal, o seu elemento espacial, o seu elemento material de valor. 

 
Essa amplitude da norma também significa que a dissimulação pode 

ser praticada antes ou depois da ocorrência do fato gerador, pois, mesmo que 
preceda a ocorrência do fato gerador, um ato dissimulatório da realidade vicia a 
economia fiscal pretendida e a transforma em evasão, da mesma forma que 
ocorre quando uma dissimulação é praticada após o fato gerador já ter ocorrido. 
Em ambos os casos, o que o agente da dissimulação quer é esconder a existência 
real do fato gerador ou dos seus elementos. 

 
De se notar que esta última parte do parágrafo único do art. 116 

também revela que ele se constitui em norma antievasão, pois demonstra que 
ele não impede que se evite o fato gerador, já que visa tão somente reconstituir a 
verdade sobre o fato gerador ocorrido ou que vier a ocorrer. 

 
Por isso mesmo o parágrafo único do art. 116 não autoriza a 

analogia, a desconsideração dos negócios jurídicos indiretos válidos, a 
interpretação dita econômica, a invocação da teoria do abuso de formas ou 
qualquer outro mecanismo com o qual determinadas pessoas se insurgem 
contra a elisão fiscal. 

 
Ademais, é imperioso constatar que esta última parte do dispositivo 

confirma que ele sequer define quando e como ocorre o fato gerador, ou 
qualquer dos elementos que o constituem, até porque, como já observado, isto é 
matéria contida no “caput” do próprio art. 116 e em outros artigos do mesmo 
CTN. 

 
Realmente, o parágrafo único do art. 116 é claríssimo quanto a que 

ele visa “desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de 
dissimular a ocorrência do fato gerador” (grifo aposto), o que significa que a 
ocorrência ou não ocorrência do fato gerador continua sob a mesma disciplina 
anterior, contida alhures. Também significa que a elisão do fato gerador, mesmo 
que impulsionada por um consciente planejamento tributário, não é matéria 
tratada nesse dispositivo. 
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Aliás, para ser uma norma antielusão, esse dispositivo deveria 
intrometer-se nos aspectos da própria formação e da própria ocorrência 
essencial do fato gerador, por exemplo dizendo que a estrutura jurídica adotada 
seria irrelevante para a ocorrência da obrigação tributária, por interessar 
apenas o conteúdo econômico dos atos. Mas não é isto o que consta da lei, por 
mais elastério que o intérprete queira dar à redação do parágrafo em questão. 

 
Destarte, após a Lei Complementar n. 104, o que o agente fiscal tem 

que fazer, quando alegar dissimulação, será primeiramente provar a ocorrência 
do fato gerador, conforme a respectiva norma de incidência prevista na lei 
ordinária e cumprindo rigorosamente os art. 97, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 
“caput”, 117, 118, 142, 144 e outros do CTN, e depois ainda deverá provar, nos 
termos da lei que vier a ser baixada em cumprimento ao parágrafo único do art. 
116, que aquela ocorrência está dissimulada por atos ou negócios jurídicos 
dissimulatórios. 

 
Ao invés, sem prova da realidade o auditor-fiscal não poderá alegar 

dissimulação ou existência de fato gerador, assim como não poderá afirmar 
haver proibição para o contribuinte, pelas vias legítimas já expostas, de evitar a 
ocorrência do fato gerador ou minorar a sua carga tributária. 

 
Verifica que, em sendo assim, o parágrafo único do art. 116 

aparentemente apenas teria confirmado o que a respeito já estava no 
ordenamento jurídico e já era objeto de jurisprudência assentada. Todavia, nem 
por isso ele é inútil ou desprovido de qualquer conteúdo novo, como deve 
ocorrer com qualquer modificação legislativa. 

 
Pelo contrário, se antes da Lei Complementar n. 104 o ordenamento 

jurídico, por seus princípios gerais e por normas esparsas, já permitia o combate 
à evasão fiscal mesmo quando perpetrada pelo emprego da dissimulação, essa 
lei inovou o ordenamento em três aspectos: (1) transformou em norma expressa 
o que antes era construção doutrinária e pretoriana haurida de princípios gerais 
e normas particulares esparsas; (2) instituiu tal norma em nível de lei 
complementar, categoria esta que ela efetivamente possui “ratione materiae”, eis 
que trata do crédito tributário e do seu lançamento, que é matéria cometida à lei 
complementar segundo a Constituição Federal, art. 146, inciso III, letra “b”, ainda 
que a lei ordinária por ela requerida, dependendo do seu conteúdo, possa tratar 
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do assunto; e (3) passou a exigir que a declaração da existência de dissimulação 
seja feita mediante procedimento a ser desenvolvido segundo as regras que 
deverão ser estabelecidas em lei ordinária, o que antes não era exigência do 
direito positivo. 

 
Seja como for, o parágrafo único ora em estudo não permite 

conclusão distinta, como se pode ver prosseguindo na meditação sobre o seu 
conteúdo. 

 
Realmente, o dispositivo alude a atos ou negócios jurídicos 

dissimulatórios do real fato gerador ou dos efetivos elementos constitutivos da 
respectiva obrigação tributária, portanto, a estruturas do direito privado, o que 
limita o seu alcance às situações em que esses fatos do direito sejam 
indevidamente usados, e não se aplica quando o cumprimento da obrigação 
tributária seja escamoteado através de outros artifícios ilegais que não sejam a 
dissimulação. 

 
Ele também alude à prática desses atos ou negócios com a finalidade 

de dissimular, portanto, a atos ou negócios praticados intencionalmente, e não 
por erro ou algum engano das partes do mesmo. 

 
Finalmente, o dispositivo alude aos atos ou negócios jurídicos que 

dissimulem a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, sendo, portanto, abrangente de atos que 
encubram a ocorrência real do fato gerador ou a real natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, vale dizer daquela matéria tributável a que 
alude o art. 142 do CTN, a qual caracteriza o núcleo do fato gerador e os fatores 
que lhe dão conformação, inclusive quantitativa (base de cálculo). 

 
Ou seja, acima de qualquer dúvida, a lei alude à dissimulação que 

tolda a visão da verdade material dos fatos que se submetem à incidência 
tributária (o “an debeatur”) ou determinam o respectivo “quantum debeatur”, 
pois ela manda desconsiderar os atos ou negócios que aparentem perante o 
mundo exterior uma realidade falsa, eis que a realidade verdadeira, que se 
constitui no fato gerador ou nos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
está ofuscada pelos atos ou negócios jurídicos dissimulatórios. 
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Sendo assim, como os atos ou negócios jurídicos dissimulatórios 
encobrem o fato real, incumbe à autoridade administrativa desconsiderá-los 
para desvendar a verdade, isto é, para trazer a verdade material às luzes claras. 

 
Uma apreciação apressada desse dispositivo pode conduzir à 

conclusão de que ele estaria incompleto, eis que dissimulação é simulação 
relativa e, destarte, a simulação absoluta não estaria contemplada na norma. 

 
Contudo, não é assim. 
 
É verdade que o dispositivo em análise limita-se a atacar a 

dissimulação, isto é, a simulação relativa, e deixa de se ocupar de outras razões 
determinantes da evasão fiscal. Não obstante, estas outras razões continuarão a 
ser discutidas em processo regular, segundo as normas gerais deste, sem 
necessidade de qualquer cuidado especial, eis que dependem de provas mais 
simples e da normal aplicação do direito aos fatos provados. 

 
Já a simulação é situação reconhecidamente mais difícil de ser 

tratada e provada, pela dificuldade material de se determinar, acima de qualquer 
dúvida ou ao menos de uma dúvida razoável, a disparidade entre a vontade 
interior das partes e o ato que tiverem praticado. Daí a jurisprudência 
sabiamente ter se dedicado a apreciar hipóteses de simulação levando em conta 
a densidade das circunstâncias de cada caso e os indícios comprovados. 

 
Ademais, o parágrafo único do art. 116, pela preocupação especial 

com a matéria da dissimulação, confirma que a maioria dos casos de evasão 
fiscal é praticada através da simulação, em qualquer das hipóteses do art. 167 do 
Código Civil, de tal modo a justificar uma norma especial para ela. 

 
Seja como for, a norma do parágrafo único do art. 116 do CTN, pelo 

que nela se contém, não é falha nem incompleta porque é mais do que suficiente 
para o seu desiderato (a “intentio legis”) de combate à evasão decorrente da 
simulação. 

 
Realmente, essa norma, quer por sua redação literal, quer por seu 

conteúdo efetivo, não é defeituosa ao se referir tão-somente às situações de 
simulação relativa, pois jamais alguém simula em caráter absoluto algo que não 
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exista e que seja o fato gerador ou componha os elementos constitutivos da 
obrigação tributária. Ao contrário, o que ocorre na evasão fiscal por via de 
simulação é sempre a ocultação do fato gerador ou dos elementos constitutivos 
da obrigação tributária. 

 
Melhor dizendo, pode haver uma simulação absoluta voltada para 

outras finalidades que não a evasão fiscal, pois não destinada a encobrir o fato 
gerador ou seus elementos da respectiva obrigação. 

 
Mas toda simulação que vise a economia fiscal é relativa, eis que 

sempre quer encobrir a realidade do fato gerador ou dos elementos que 
compõem a respectiva obrigação tributária. Isto é, a simulação que visa produzir 
economia tributária é sempre e necessariamente praticada para ocultar a 
obrigação tributária. Logo, ela sempre tem por objeto uma realidade existente ou 
em formação, que se quer modificar falsamente ou esconder do fisco, atitude 
esta que corresponde à simulação relativa, isto é, à dissimulação. 

 
Em outras palavras, ninguém simula pura e simplesmente a 

ocorrência de um fato gerador inexistente (que seria simulação absoluta), e nem 
no campo da tributação se simula qualquer coisa que simplesmente não exista 
(que também seria simulação absoluta) e que não tenha qualquer utilidade para 
fugir de uma obrigação tributária tal como ela é ou deve ser segundo a 
respectiva norma de incidência. 

 
Pelo contrário, os autores da evasão fiscal somente simulam algo 

que seja irreal, mas que esteja vinculado a algo que exista realmente ou em vias 
de existir na realidade, e quando esse algo seja o fato gerador real ou os reais 
elementos da respectiva obrigação tributária. 

 
Ora, tal ação corresponde sempre à dissimulação da realidade e, por 

conseguinte, corresponde ao que em direito se conhece como simulação relativa, 
porque relacionada ao fato escondido. 

 
Por exemplo, simula-se um negócio jurídico que não seja sujeito a 

um determinado tributo (doação) para encobrir outro negócio jurídico real e 
que seja sujeito a esse mesmo tributo (venda). Neste caso, aquele primeiro 
negócio jurídico é o que dissimula a ocorrência do fato gerador caracterizado 
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por este último negócio, e isto é simulação relativa, não apenas na órbita civil, 
mas também e especialmente na órbita tributária, da qual se ocupa o parágrafo 
único do art. 116 do CTN. 

 
Mas também pode haver a simulação absoluta de um negócio 

jurídico inexistente (por exemplo, ágio de subscrição de capital), sendo absoluta 
na órbita privada porque não encobre qualquer outro negócio jurídico. A 
despeito de se tratar de simulação absoluta perante o direito civil, se visar 
produzir efeitos na órbita tributária ela, perante esta ordem, será sempre 
relativa, porque dissimula os elementos constitutivos de alguma obrigação 
tributária (no exemplo, a obrigação tributária cujo objeto seja o imposto de 
renda, e cuja base de cálculo fique diminuída pela amortização de um ágio 
inexistente). 

 
Neste caso, pode-se perceber nitidamente que há um ato 

dissimulatório da realidade porque, embora sendo um ato falso que não encubra 
qualquer outro ato real nas relações negociais privadas, é dissimulação da 
realidade representada pela materialidade do fato gerador realmente existente, 
sobre a qual a dissimulação lança um elemento inexistente, ou seja, para a 
relação jurídica tributária e perante o respectivo sujeito ativo, é simulação 
relativa. Claro que pode acontecer que em tal situação haja prejuízo também 
para outros sócios da pessoa jurídica cujo capital tenha sido ficticiamente 
aumentado com ágio, mas o que interessa para o art. 116, parágrafo único, é 
apenas o eventual efeito nocivo à devida obrigação tributária, haja ou não 
prejuízo para outras pessoas. 75 

 
Em suma, a simulação pode até ser absoluta no campo das relações 

jurídicas privadas, mas no campo das relações jurídicas tributárias, ou de uma 
delas, é sempre relativa. 

 
É nesta devida ótica, na qual a dissimulação é sempre referida ao 

fato gerador realmente ocorrido ou a ocorrer, ou aos reais elementos que 
compõem a respectiva obrigação tributária, que os atos ou negócios jurídicos a 
que alude o parágrafo único do art. 116 são sempre dissimulatórios de outro ato 

                                                
75 Independentemente de que, no Código Civil de 2002, a simulação inocente também 
seja motivo de nulidade do negócio jurídico. 
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real ou dos seus elementos, e, por isso, categorizam-se sempre como simulação 
relativa. 

 
E isto é tudo o que a lei precisava dispor para combater a evasão 

fiscal praticada por meio da simulação, comprovando-se, destarte, a suficiência 
do comando normativo trazido pela Lei Complementar n. 104. 

 
É, então, importante constatar que esse comando, com tal 

característica, cerca-se de validade jurídica, porque se consubstancia como 
norma antievisão e não viola qualquer limite ao poder de tributar ou qualquer 
direito individual da pessoa ou do contribuinte, além de que se insere no 
ordenamento jurídico de maneira consistente e sistemática com a totalidade das 
demais normas que nele se encontram. 

 
Sendo assim, tal norma manifesta e disciplina o legítimo exercício do 

direito e do dever do Estado insurgir-se contra a evasão fiscal. 
 
No particular aspecto de que não se trata de norma antielusão, note-

se que nenhuma palavra – nem o contexto derivado das suas palavras – autoriza 
qualquer interpretação no sentido de que ela proíba a pessoa (ainda não 
contribuinte) de não praticar o fato gerador, ou a impeça de praticar atos reais 
que evitem a ocorrência do fato gerador de qualquer obrigação tributária ou que 
militem para mitigar os efeitos econômicos do mesmo. Em especial quanto a este 
último aspecto, a norma desautoriza qualquer interpretação que afirme ser 
vedado à pessoa, que ainda não seja contribuinte de algum tributo, tomar 
providências prévias para minorar o montante deste quando advier o respectivo 
fato gerador, fazendo-o mediante a introdução de efetivos elementos 
constitutivos na sua base de cálculo, que conduzam a um resultado menos 
oneroso para o seu patrimônio. 

 
Repita-se, por outro lado, que, como o parágrafo único do art. 116 

não trata de definir a ocorrência do fato gerador ou de estabelecer qualquer 
elemento constitutivo do fato gerador ou da respectiva obrigação tributária, o 
que é matéria de outros dispositivos, não cabe afirmar que ele introduziu no 
Brasil a interpretação dita econômica dos fatos ou a prevalência do conteúdo 
econômico sobre a estrutura jurídica, ou que criou uma presunção legal de 
ocorrência do fato gerador por considerações econômicas, ou ainda que proibiu 
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a prática de negócios jurídicos indiretos, ou que passou a admitir a 
desconsideração dos negócios jurídicos indiretos para efeitos tributários.  

 
Enfim, esse dispositivo não comporta qualquer outra afirmação pela 

qual se procure inviabilizar a elisão fiscal, dado que todas as afirmações acima 
dizem respeito ao conteúdo intrínseco do fato gerador ou à sua ocorrência. 

 
Especial atenção deve ser dada ao negócio jurídico indireto, que não 

está proscrito do direito brasileiro, mesmo à luz do seu atual Código Civil, e 
especialmente porque negócio jurídico indireto não se confunde com simulação 
ou com dissimulação. 

 
Realmente, segundo a sua conceituação correta, exposta no capítulo 

IV, o negócio jurídico indireto existe quando as partes adotam e praticam um 
negócio jurídico real em substituição a outro negócio não praticado mas que 
poderia ter sido licitamente praticado, submetendo-se o negócio jurídico 
indireto e as partes, por inteiro, ao regime jurídico do negócio praticado e às 
suas consequências econômicas, sem haver a ocultação de qualquer outro 
negócio que teria sido efetivamente praticado. 

 
Ora, nem com muito esforço consegue-se extrair do parágrafo único 

do art. 116 do CTN qualquer elemento para se dizer que os efeitos fiscais 
eventualmente derivados de negócios jurídicos indiretos estão vedados ou 
devem ser desconsiderados, pois, como já visto, a norma que ele contém visa 
apenas resguardar que o sistema jurídico-tributário atue livre dos atos de 
dissimulação dos fatos que a lei ordinária, em acordo com o sistema 
constitucional, defina como geradores de obrigações tributárias e estabeleça 
como elementos constitutivos das mesmas. 

 
De mais a mais, o negócio jurídico indireto efetivamente praticado, 

enquanto válido na órbita privada, produz efeitos patrimoniais, e são estes – não 
os que teriam advindo do outro negócio não praticado – que o direito tributário 
capta para impor as respectivas obrigações fiscais, independentemente de serem 
mais ou menos vantajosas para as partes contratantes. 

 
Em síntese, o parágrafo único do art. 116 do CTN, na sua correta 

compreensão, é uma norma antievasão, portanto, norma destinada a combater a 
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evasão tributária perpetrada através da dissimulação da realidade constitutiva 
da obrigação. 

 
VII – OPONIBILIDADE E INOPONIBILIDADE AO FISCO 
 
De algum tempo para cá tem-se lido na jurisprudência 

administrativa que a questão do planejamento tributário, sempre reconhecido 
como válido e até proclamado como medida de boa administração empresarial, 
deixou de ser uma questão de licitude ou ilicitude, pois que se trataria de que, a 
despeito da licitude de determinados negócios jurídicos perante o direito 
privado, eles não seriam oponíveis ao fisco. 76 77 

 
Há muitas variantes na forma de fazer essa afirmação, como dizer 

que a licitude é questão prévia à discussão sobre a validade do planejamento, ou 
que a ilicitude é um elemento prejudicial para ele, mas a essência é sempre esta: 
algo ser lícito e juridicamente válido, mas não oponível ao fisco. 

 
Desde o princípio da apreciação desta específica colocação já soa 

incongruente que o fisco, sujeito como todos os setores da Administração 
Pública ao princípio da legalidade, pudesse sobre-pairar sobre a licitude, que 
valeria para todos os demais fins mas não para ele. 

 
Não é preciso qualquer esforço para demonstrar o absurdo desta 

colocação, dado que o fisco, parte integrante da Administração Pública, submete-
se rigorosamente ao princípio da legalidade, não apenas em assuntos tributários, 
face ao art. 150, inciso I, da Constituição Republicana do Brasil, como também 
em todo e qualquer campo de atuação, conforme determina o art. 37 da mesma 
Constituição. 

 
De qualquer modo, nos primórdios do estudo científico do direito 

tributário no Brasil, o lendário Rubens Gomes de Sousa já advertia que “o Estado 
não é superior ao seu próprio Direito, é ele próprio um sujeito de direito. De modo 
que, em conclusão: a relação jurídica tributária, pelo fato de nascer da lei, não é 
                                                
76 Por exemplo, acórdãos n. 101-94986, de 19.5.2005, e 101-95537, de 24.5.2006, da 1ª 
Câmara do 1º Conselho de Contribuintes. 
77 Alberto Xavier trata disto com argúcia e objetividade: XAVIER, Alberto, “Tipicidade 
da Tributação, Simulação e Norma Antielisiva”, Editora Dialética, 2001, p. 69. 
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superior à própria lei, mas ao contrário está subordinada e regulamentada pela 
lei”. 78 

 
Isto nos leva a ter que indagar qual seria a possível fonte ou 

fundamento da afirmação de inoponibilidade ao fisco, e, se encontrarmos essa 
fonte ou fundamento, teremos que indagar sobre o alcance dessa alegada 
inoponibilidade. 

 
Ora, não há no direito brasileiro qualquer fundamento direto ou 

indireto que assegure a validade dessa afirmação. Nem mesmo princípios 
constitucionais dão suporte a ela. 

 
Não se interpreta o ordenamento jurídico apenas por suas palavras, 

o que inclusive afastaria qualquer possibilidade da existência de fraudes à lei, 
mas se entende os princípios e as normas pelo seu verdadeiro conteúdo, 
inclusive descritivo e prescritivo. 

 
Mesmo neste altiplano da interpretação, e da consequente aplicação 

das leis tributárias, nada há no direito constitucional brasileiro que permita 
suplantar a legalidade e os demais limites ao poder de tributar, para que se diga 
e se aplique algo diverso do que do direito positivo específico prescreve, ainda 
que em nome de outros princípios constitucionais, sejam eles quais forem. 

 
À tal pretensão levantam-se os “limites intransponíveis” a que se 

referiu o Ministro Celso de Mello no “habeas corpus” n. 82788-8-RJ, julgado em 
12.4.2005 pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal: 

 
“ - Não são absolutos os poderes de que se acham investidos os 
órgãos e agentes da administração tributária, pois o Estado, em 
tema de tributação, inclusive em matéria de fiscalização tributária, 
está sujeito à observância de um complexo de direitos e 
prerrogativas que assistem, constitucionalmente, aos contribuintes 
e aos cidadãos em geral. Na realidade, os poderes do Estado 
encontram, nos direitos e garantias individuais, limites 

                                                
78 SOUSA, Rubens Gomes, “Curso de Introdução ao Direito Tributário”, segunda aula, 
Revista de Estudos Fiscais, 1948, n. 11, p. 449. 
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intransponíveis, cujo desrespeito pode caracterizar ilícito 
constitucional. 
 
- A administração tributária, por isso mesmo, embora podendo 
muito, não pode tudo. É que, ao Estado, é somente lícito atuar, 
‘respeitados os direitos individuais e nos termos da lei’ (CF, art. 
145, § 1º), consideradas, sobretudo, e para esse específico efeito, 
as limitações jurídicas decorrentes do próprio sistema instituído 
pela Lei Fundamental, cuja eficácia - que prepondera sobre 
todos os órgãos e agentes fazendários - restringe-lhes o alcance 
do poder de que se acham investidos,especialmente quando 
exercido em face do contribuinte e dos cidadãos da República, que 
são titulares de garantias impregnadas de estatura 
constitucional e que, por tal razão, não podem ser 
transgredidas por aqueles que exercem a autoridade em nome 
do Estado.” (foi conservada a forma de negritos e grifos que 
consta do original) 

 
No caso, tratava-se de limites da fiscalização. Pois maior razão existe 

para se aplicar os mesmos postulados quando se trata da obrigação tributária 
principal ou da sua elisão, matéria submetida a todos os limites do poder de 
tributar que a Constituição arrola com tanto cuidado, e dos quais o da rigorosa 
legalidade é o mais importante. 

 
De mais a mais, o mundo da economia, no qual atua o direito 

tributário, constitui-se e se modifica por fatos regulados pelo direito, seja a 
propriedade, seja a sua transferência, seja o que for. E são esses os fatos que se 
constituem no substrato para a incidência das normas jurídicas tributárias. 

 
Portanto, o fisco depende tanto dos acontecimentos regidos pelo 

direito, para cobrar o que lhe é devido, quanto os contribuintes ficam jungidos a 
pagar seus tributos conforme os mesmos acontecimentos e a sua regência 
jurídica. 

 
Com razão, sem que o mundo econômico se modifique por força de 

atos ou negócios jurídicos, não há a mínima possibilidade de ocorrer um fato 
gerador de qualquer tributo que não seja um tributo sobre a propriedade. Mas 
também esta depende do direito, para que passe a existir. 
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Por isso, os fatos do mundo econômico, tal como regidos pelo 
ordenamento jurídico, vinculam, sim, o fisco, que não tem qualquer direito que 
possa ser superior a esse ordenamento, ou independente dele. 

 
A recíproca é verdadeira. Se o fato gerador não ocorre por via de 

legítima elisão fiscal, e se esta deriva de atos lícitos, é, sim, a licitude que outorga 
o direito da pessoa a não pagar o tributo pertinente ao fato gerador não 
acontecido, e esse direito é oponível, sim, ao fisco. 

 
Embora não fosse necessário adentrar na extensão da alegada 

inoponibilidade ao fisco, pois esta não existe, podemos confirmar a 
oponibilidade dos atos lícitos ao fisco verificando que esta segunda consideração 
liga-se diretamente ao cerne da afirmação de que não se trataria de licitude ou 
não, mas de oponibilidade ou não ao fisco. 

 
A primeira reação a esta afirmação reduz-se a repetir que em 

nenhuma norma ou princípio do direito constitucional e tributário está contida a 
afirmação ora em apreço, o que lhe retira qualquer sustentação jurídica. 

 
Acrescente-se que não está escrito em qualquer lugar, nem está 

implícito no espírito dos princípios e das normas, até porque não poderia estar 
escrito ou implícito num ordenamento jurídico que necessariamente deve ser 
coerente, orgânico e sistemático, pois num tal ordenamento algo não pode ser 
lícito e ilícito ao mesmo tempo, ou lícito mas ineficaz, ou ainda lícito mas não 
oponível a terceiros, inclusive ao fisco, quer dizer, lícito em teoria e sem efeitos 
práticos e reais. 

 
Assim, se algo é lícito no direito privado e produz efeitos no campo 

deste, produz os efeitos que são exatamente os visados no campo do direito 
privado, seja para gerar a tributação, seja para que esta não exista. 

 
Isto é de solar e meridiana clareza, a partir dos elementos básicos da 

tributação, segundo os quais as normas tributárias somente incidem quando 
ocorram no mundo real as situações de fato (inciso I do art. 116 do CTN) ou as 
situações jurídicas (inciso II do mesmo art. 116) que estejam descritas nas 
respectivas hipóteses de incidência, sem olvidar a notável definição do art. 114 
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do CTN, segundo a qual o fato gerador da obrigação tributária principal é 
“situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência”. 

 
Daí que, sem o fato (a situação necessária e suficiente, definida em 

lei), a lei não atua, nem o fisco pode fazer qualquer exigência sobre quem quer 
que seja. E quando o fato for fato regido pelo direito, a tributação ou não 
depende exclusivamente do regime jurídico aplicável. 

 
Alfredo Augusto Becker já nos ensinava antes mesmo da 

promulgação do CTN que, havendo o fato, a norma incide infalivelmente e 
vincula os sujeitos ativo e passivo por ela regidos 79 80 

 
“A hipótese de incidência pode consistir em qualquer fato (sentido 
lato) positivo ou negativo, seja da natureza física, biológica, 
psíquica, econômica, política, artística, religiosa, etc.... e inclusive 
de natureza jurídica. Basta que a interpretação da lei (fórmula 
literal legislativa) revele estar um determinado fato incluído na 
composição da hipótese de incidência da regra jurídica. E, se além 
daquele fato, outro deveria estar incluído (ou excluído) com 
fundamento perfeitamente procedente no plano político ou no 
moral ou por um princípio de justiça, ainda assim aquele outro 
fato não realizará a hipótese de incidência e, conseqüentemente, 
não receberá a incidência da regra jurídica e a conseqüente 
irradiação dos efeitos jurídicos. 
 
O fato (sentido lato) do mundo pré-jurídico, quando realiza 
hipótese de incidência, recebe, automaticamente, a incidência da 
respectiva regra jurídica que, ao incidir, juridiciza-o, 
transfigurando-o em fato jurídico (ato jurídico, fato jurídico 
sentido estrito, estado de fato jurídico) e, pois, integrante do 
mundo jurídico. 
 
..... 
 

                                                
79 BECKER, Alfredo Augusto, “Teoria Geral do Direito Tributário, Editora Saraiva, 3ª ed., 
p. 294 e 280. 
80 Mesmo quando alguns pensadores do direito contestam esta infalível incidência, o 
fazem pela percepção de que a norma jurídica pressupõe o ato humano que 
desencadeia a sua incidência. Seja como for, sem o fato, a norma não incide. 
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A incidência da regra jurídica é infalível, o que falha é o respeito 
aos efeitos jurídicos dela decorrentes. Não existe regra jurídica 
‘ordenando’ a incidência das demais regras jurídicas; a regra 
jurídica incide porque o incidir infalível (automático) é justamente 
uma especificidade do jurídico como instrumento praticável de 
ação social81. 
 
A incidência ocorre para todos e todos devem respeitar os efeitos 
jurídicos (eficácia jurídica) dela decorrentes; porém a sujeição 
coercitiva (vinculatória) aos efeitos jurídicos ocorre apenas para e 
entre o sujeito passivo e o sujeito ativo da relação jurídica.” (os 
grifos correspondem a destaques no original) 

 
Portanto, é o fato que se impõe ao fisco, é o fato que é oponível ao 

fisco! 
 
Mais, é o fato e a lei que o prevê que se impõem ao fisco! 
 
Mais ainda, não há fato e lei que o preveja que não se imponham ao 

fisco! 
 
E quando o fato descrito na hipótese de incidência é fato do direito, 

novamente há que se invocar o inciso II do art. 116 do CTN, segundo o qual o 
fato gerador considera-se ocorrido, “tratando-se de situação jurídica, desde o 
momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito 
aplicável”. 

 
Ao contrário, quando o fato existente não coincidir com a descrição 

hipotética da lei, escapa ao respectivo preceito. 
 
Em suma, no nosso ordenamento jurídico o fisco está adstrito, sim, 

aos fatos, seja para tributar, seja para se ver impedido de exigir tributo, e se o 
fato for fato do direito, a licitude dele é determinante das ações que o fisco deve 
tomar, ou não pode tomar. 

 

                                                
81 Pontes de Miranda, Tratado de Direito Privado, Rio, 1954, vol. I, parágrafo 5º, n. 1 e 
parágrafo 6º, n.1. (a nota é do original) 
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É por isso mesmo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no 
famoso e multi-referido acórdão n. CSRF/01-01874, de 15.5.1995, afirmou que 
“se o ato praticado era lícito, as eventuais conseqüências contrárias ao fisco devem 
ser qualificadas como casos de elisão fiscal e não evasão ilícita”. 

 
Em suma, os atos lícitos são, inegavelmente, oponíveis ao fisco, 

como o são “erga omnes”! 
 
Este quadro somente pode ser modificado se vier a ser promulgada 

uma norma geral antielusão, ou se houver norma particular antielusão aplicável 
à determinada situação concreta 82. É que a característica desse tipo de norma é 
exatamente a determinação de efeitos tributários específicos para as situações 
por elas regidas, cujos efeitos se afastam (são diferentes) daqueles que 
decorreriam da regular prática dos atos e negócios da vida civil. 83 

 
Porém, não havendo qualquer norma desse jaez, o fisco fica 

submetido à licitude dos atos e negócios jurídicos praticados, tanto quanto os 
contribuintes. 

 
VIII – TENDÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA 
FEDERAL E DECISÕES JUDICIAIS IMPORTANTES 
 
Se até meados dos anos 90 do século passado a jurisprudência 

administrativa federal, proferida pelos Conselhos de Contribuintes e pela 
Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, refletia com 
precisão a doutrina sobre a elisão e a evasão fiscal, tendo produzido acórdãos de 
alto conteúdo técnico, ora a favor ora contra este ou aquele plano de economia 
tributária, a partir de então a tendência foi se alterando para um rigor cada vez 
mais acentuado, a ponto de na primeira década do século XXI a quase totalidade 
dos casos levados a julgamento, inclusive pelo atual Conselho Administrativo de 
Recursos Fiscais (CARF), concluir de modo contrário aos contribuintes. 

 

                                                
82 Em ambos os casos, devem essas normas observar todas as prescrições 
constitucionais, inclusive as que configuram direitos e garantias individuais e limitam 
os poderes de tributar e de legislar. 
83 Veja-se alusões a essas normas em outras partes deste estudo. 
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A verdade é que nesse período houve abusos enormes, não somente 
em quantidade como também em qualidade, por parte de um grande número de 
contribuintes que acreditaram nas possibilidades de reduzir seus encargos 
tributários mediante artifícios formais, despidos de substância, muitas vezes 
indefensáveis. 

 
Perante isto, era mesmo de se esperar que a jurisprudência passasse 

a refletir muitos casos de evasão fiscal, mas o lamentável foi a falta de firmeza e 
consistência das várias câmaras administrativas quanto aos conceitos jurídicos e 
aos fundamentos que podiam efetivamente decretar a invalidade dos esquemas 
montados ilegalmente. Assim, por exemplo, acórdãos falam sistematicamente 
em simulação onde não existe simulação, ou onde a noção correta de simulação 
foi ignorada. Outros julgados não conseguiram perceber a diferença entre 
simulação e negócio jurídico indireto, e outros mais  não vislumbraram que o 
vício real estava no abuso no exercício de direitos, principalmente na liberdade 
de contratar, mediante a não constatação de que o efetivamente ocorrido era o 
notório excesso em relação à causa do direito ou negócio. Também é possível 
encontrar alusões rasteiras sobre desconsideração da personalidade jurídica, em 
situações nas quais este conceito era totalmente inadequado, além de que, na 
verdade, a ocorrência era de simulação. 

 
Estes são apenas alguns exemplos, sendo necessário dizer que a 

segunda instância de julgamento muitas vezes se viu presa à fundamentação 
inadequada adotada em autos de infração, origem de muitos dos referidos erros, 
não tendo ela a iniciativa de invalidar as exações por indevida fundamentação 
legal, preferindo convalidar e manter conceitos equivocados para “salvar autos 
de infração”, os quais, conquanto pudessem ter razão quanto à esta ou àquela 
ilegalidade praticada, tinham a obrigação legal de bem fundamentar suas 
acusações. 

 
Neste mister, a jurisprudência muitas vezes recorreu à teorias 

espancadas explicitamente do nosso ordenamento jurídico, reascendendo 
argumentos há muito superados tanto em doutrina quanto em jurisprudência, e 
até mesmo em anteriores manifestações do próprio fisco federal. 

 
O resultado é um período obscuro dessa jurisprudência, no que diz 

respeito à fidelidade conceitual. Destarte, a normalidade das instituições e a 
segurança jurídica requerem uma revisão de postura das autoridades 
fazendárias e dos tribunais administrativos. 
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Mas é importante observar que, tendo a jurisprudência judicial se 

mantida silente por décadas, porque as grandes questões em torno do 
planejamento tributário não eram levadas à apreciação do Poder Judiciário, ao 
menos dos seus tribunais superiores, a própria situação a que chegou a 
jurisprudência administrativa está empurrando muitos contribuintes a bater nas 
portas desse Poder. 

 
Em meados do ano de 2010, não se pode dizer que haja uma 

jurisprudência judicial em torno do assunto, mas se pode fazer algumas 
observações em torno de alguns julgados que ganharam notoriedade, e que não 
podem ser omitidos neste estudo. 

 
O primeiro a ser mencionado é o recurso extraordinário n. 268586-

1-SP, decidido em 24.5.2005 pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual 
não adentrou nos meandros da elisão e da evasão fiscal, pois tratou do Estado 
competente para cobrar o ICMS na importação de mercadorias através do Porto 
de Vitória, em que os bens eram destinados a outra unidade da Federação. 

 
Entretanto, o que chama atenção nesse acórdão é a sua ementa, “in 

verbis”: 
 

“O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços cabe ao 
Estado em que localizado o porto de desembarque e o destinatário 
da mercadoria, não prevalecendo a forma sobre o conteúdo, no que 
procedida a importação por terceiro consignatário situado em 
outro Estado e beneficiário de sistema tributário mais favorável.” 
(grifado aqui) 

 
Alguns afoitos combatentes do planejamento tributário adotaram as 

palavras grifadas como símbolo de um entendimento da Suprema Corte que 
seria contrário a tudo o que está exposto nos capítulos anteriores, e favorável às 
teorias antielisão. 

 
Porém, não há que se pensar que o Supremo Tribunal tenha adotado 

a teoria do abuso de forma, tal como explicada anteriormente, isto é, a 
interpretação dita “econômica” ou da “prevalência da substância econômica 
sobre a forma jurídica”, pois no acórdão não há a mínima alusão a este modo de 
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interpretar os fatos e a lei tributária a eles aplicável, além de que já constatamos 
que em vários outros julgamentos o Tribunal afastou essa teoria. 

 
Realmente, o efetivo entendimento da Corte e o fundamento de 

decidir aparecem no voto vencedor, em que se lê: 
 

“Poucas vezes defrontei-me com processo a revelar drible maior ao 
Fisco. O acordo comercial FUNDAP, formalizado entre a 
importadora e a ora recorrente, é pródigo na construção de ficções 
jurídicas para chegar-se à mitigação do ônus tributário, isso em 
vista do fato de a importadora encontrar-se cadastrada no sistema 
FUNDAP, tendo jus, por isso, a vantagens fiscais. No acordo, previu-
se que a importadora figuraria nas operações de importação dele 
objeto como consignatária, o que implica dizer que não atuaria 
como senhora, em si, de importação de mercadorias para posterior 
venda, mas como simples intermediária, vindo a ser reembolsada 
em tudo o que despendesse, inclusive tributos, frete, armazenagem, 
desembaraço aduaneiro e demais despesas pertinentes à operação, 
ficando a cargo da ora recorrente a definição das mercadorias, 
alfim, entabular o negócio jurídico no exterior, com fixação de 
preço. Onde a lealdade aos princípios básicos à vida democrática, 
aos princípios assentados na Lei Maior? A toda evidência, tem-se 
quadro escancarado de simulação.” (grifado aqui) 

 
Ou seja, para o relator do acórdão, Ministro Marco Aurélio, houve 

ilicitude configurada como simulação (note-se, enquadrada na hipótese do inciso 
I do parágrafo 1º do art. 167), vício este que também foi o cogitado em outros 
votos, inclusive quando o Ministro Carlos Britto divergiu na conclusão, por 
entender não haver prova de simulação, tendo ele dito o seguinte, no que 
interessa para o presente estudo: 

 
“A meu sentir, a assertiva teve como objetivo apenas sugerir que, 
sendo aceita a tese da recorrente, a sistemática poderia ensejar a 
prática de condutas voltadas à diminuição da carga tributária, o 
que, salvo melhor juízo, desde que não seja atentatória aos 
preceitos legais e constitucionais vigentes, é procedimento que 
pode ser utilizado pelos contribuintes. Assim, pela análise da 
moldura fática traçada pelo acórdão recorrido, não tenho como 
caracterizada a conduta ilícita da recorrente.” (grifado aqui) 
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Em seu voto-vista, o Ministro Cezar Peluso, que acompanhou a 
conclusão do voto vencedor embora por outra razão específica ao fato gerador 
(o destinatário da mercadoria), não deixou de apreciar a questão sob o prisma 
da simulação, que entendeu não existir, tendo dito: 

 
“O Min. CARLOS BRITTO deu provimento ao recurso, por entender 
inexistente prova de simulação ou fraude, capaz de justificar a 
desconsideração do negócio jurídico celebrado entre a recorrente e 
a importadora, e, ainda, por estimar que, ... 
 
..... 
 
O decisivo é saber a quem, segundo o teor do negócio jurídico 
subjacente ao ato material da importação, é destinada a 
mercadoria que o próprio adquirente ou, por ele, terceiro traz do 
exterior. Isto é, quem adquire a mercadoria à importação. 
 
Ora, nesse aspecto, quanto à não ocorrência de circulação física da 
mercadoria, no caso, pelo Estado do Espírito Santo, fato 
sublinhado pelo Min. MARCO AURÉLIO como elemento típico de 
simulação, e, ainda, quanto à sua remessa formal ao 
estabelecimento paulista da recorrente, não vejo ilegalidade nem 
irregularidade que pudesse transmutar os figurantes do negócio 
jurídico original de compra e venda, nem descaracterizar o distinto 
papel jurídico e econômico desempenhado pela OCEANIA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. na importação do produto.” 
(grifado aqui) 
 

 
Esta a sua conclusão: 
 

“O destinatário é, pois, sem sombra de dúvidas, para efeitos de 
incidência do ICMS na importação, a ora recorrente. A emissão de 
notas fiscais de saída pela empresa importadora OCEANIA 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e o errôneo recolhimento do 
imposto ao Estado do Espírito Santo não desnaturam o negócio 
jurídico realizado entre a recorrente e o exportador. A 
importadora foi só intermediária na aquisição, não destinatária da 
mercadoria.” (grifado aqui) 
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É como também votou o Ministro Sepúlveda Pertence: 
 

“Entendo que o dispositivo constitucional em causa, como 
acentuou, com precisão, o Ministro Cezar Peluso, restringe-se a 
fixar o momento do fato gerador, não o sujeito ativo da relação 
tributária. No caso, o negócio subjacente deu-se efetivamente entre 
a empresa estrangeira, exportadora, e o estabelecimento situado 
no Estado de São Paulo. Dai a legitimidade do Estado de São Paulo 
para reclamar o tributo.” (grifado aqui) 

 
Em suma, toda a discussão para o proferimento dos votos girou e 

torno de ter ou não ter havido simulação, devendo-se observar que as alusões a 
negócio subjacente, inclusive a um possível e distinto papel jurídico e 
econômico, não fogem desta figura de invalidade do negócio jurídico, dado que: 

 
- o ato simulado apresenta uma aparência jurídica distinta da 

realidade jurídica desejada pelas partes, e esta tem sua substância econômica 
(quando se trata de ato envolvendo o patrimônio e suas alterações) 
correspondente à substância que o direito outorga ao ato ou negócio jurídico; 

 
- o próprio “caput” do art. 167 do Código Civil é explícito ao dizer 

que “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se 
válido for na substância e na forma”, prestigiando claramente a substância do 
negócio, além da forma jurídica pela qual ele deva ser praticado; 

 
- essa substância é o “conteúdo” do negócio jurídico, a que se refere a 

ementa, conteúdo ou substância que corresponde à essência jurídica do mesmo, 
e não a algo diferente da realidade jurídica apresentada a público; 

 
- em outras palavras, aproximando as palavras da lei às do acórdão, 

o negócio subjacente, com seu papel jurídico e econômico, é o negócio que está 
dissimulado pelo negócio simulado, e que deve subsistir se for válido em sua 
substância e sua forma. 

 
O segundo julgado a ser mencionado é o recurso especial n. 946707-

RS, que a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em 25.8.2009 por 
unanimidade de votos. 
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O caso correspondia ao que no jargão do CARF é denominado como 
“incorporação às avessas”, que é o ato de incorporação da controladora por sua 
controlada, ato este que é perfeitamente legal, dado que regulado 
expressamente no art. 264 da Lei n. 6404, mercê do seu parágrafo 4º, além de 
também estar previsto e regulado nos seus efeitos fiscais pelo art. 8º, letra “b”, 
da Lei n. 9532. 84 

 
Todavia, tanto quanto a qualquer norma legal, a aplicação daqueles 

dispositivos pressupõe plena licitude perante todos os demais preceitos legais, 
valendo dizer, no que interessa para o tema do planejamento tributário, que não 
haja simulação, abuso no exercício de direito ou qualquer outro vício invalidante 
do ato. 

 
No caso, o STJ não conheceu do recurso porque importaria em 

reanálise do arcabouço fático (incabível nesse recurso), mas justificou-se 
demonstrando que o tribunal de origem (Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, 2ª Turma, apelação cível n. 2004.71.10.003965-9/RS, julgada em 
22.8.2006) havia concluído ser caso de simulação. 

 
Realmente, o fato consistia numa incorporação de pessoa jurídica 

controladora (sólida) por sua controlada (deficitária), em operação que, embora 
o Tribunal tenha entendido possível em tese, considerou que no caso concreto 
houve simulação porque a incorporadora estava inativa, não tinha equipamentos 
e outros meios, ao passo que a incorporada foi a verdadeira incorporadora, por 
manter suas atividades como antes, tendo aquela assumido a denominação 
desta, seu endereço e seu conselho de administração. 

 
É valioso verificar que o Tribunal da 4ª Região entendeu ser possível 

em tese a operação praticada, ou seja, como dito acima, ela em si é lícita se não 
estiver prejudicada por outros defeitos jurídicos, como a simulação.  

 
Também é importante destacar que a Corte reconheceu a liberdade 

do contribuinte gerir suas atividades e negócios em busca, antes da ocorrência 

                                                
84 Por isto mesmo, estão totalmente errados alguns acórdãos administrativos que 
consideraram que essas incorporações seriam negócios jurídicos indiretos, 
demonstrando assim total ignorância sobre o que seja negócio jurídico indireto. 
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do fato gerador, de menor onerosidade tributária, dentro da zona de licitude 
(por meios lícitos) que o ordenamento lhe assegura. 85 

 
Vale ler alguns trechos desse processo. 
 
Assim, do acórdão no recurso especial n. 946707-RS (todos os grifos 

foram apostos aqui): 
 

“O Tribunal de origem entendeu que houve simulação, pois, em 
realidade, foi a Suprarroz que incorporou a Supremo. 
 
..... 
 
O Tribunal de origem, por seu turno, não afasta a possibilidade, em 
tese, de uma empresa deficitária incorporar entidade 
financeiramente sólida. Apenas, ao apreciar as peculiaridades do 
caso concreto, entendeu que isto não ocorreu.” 

 
E do acórdão na apelação cível n. 2004.71.10.003965-9/RS, a 

decisão que afinal se tornou a definitiva quanto ao mérito da causa (todos os 
grifos foram apostos): 

 
“Dá-se a elisão fiscal quando, por meios lícitos e diretos, o 
contribuinte planeja evitar ou minimizar a tributação. Esse 
planejamento se fundamenta na liberdade que possui de gerir suas 
atividades e seus negócios em busca da menor onerosidade 
tributária possível, dentro da zona de licitude que o ordenamento 
jurídico lhe assegura. 
 
Tal liberdade é possível apenas anteriormente à ocorrência do fato 
gerador, pois, uma vez ocorrido este, surge a obrigação tributária. 
 

                                                
85 No tocante à multa, embora tendo entendido haver simulação, o Tribunal julgou não 
ser cabível a qualificação da infração, por considerar que não houve fraude ao fisco, 
pois, segundo ele, não se pretendeu enganar, ocultar ou iludir a fiscalização, 
dificultando a autuação, já que houve ampla publicidade dos atos, inclusive com 
registro nos órgãos competentes. 
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A elisão tributária, todavia, não se confunde com a evasão fiscal, 
na qual o contribuinte utiliza meios ilícitos para reduzir a carga 
tributária após a ocorrência do fato gerador. 
 
Admite-se a elisão fiscal quando não houver simulação do 
contribuinte. Contudo, quando o contribuinte lança mão de meios 
indiretos para tanto, há simulação. 
 
Economicamente inviável a operação de incorporação procedida 
(da superavitária pela deficitária), é legal a atuação. 
 
Tanto em razão social, como em estabelecimento, em funcionários 
e em conselho de administração, a situação final – após a 
incorporação – manteve as condições e a organização anterior da 
incorporada, restando demonstrado claramente que, de fato, esta 
‘absorveu’ a deficitária, e não o contrário, tendo-se formalizado o 
inverso apenas a fim de serem aproveitados os prejuízos fiscais da 
empresa deficitária, que não poderiam ter sido considerados caso 
tivesse sido ela a incorporadora, e não a incorporada, restando 
evidenciada, portanto, a simulação.” 

 
Vê-se, pois, a inteira adesão da Turma Julgadora aos requisitos que 

aqui foram expostos para a prática da elisão fiscal e a sua distinção da evasão, 
sendo que no caso a ilicitude da operação derivou da inviabilidade econômica de 
a incorporação ser feita por uma pessoa jurídica da qual nada mais restava do 
que a sua inscrição fiscal (e o seu LALUR com prejuízo fiscal a compensar), a 
ponto de ela ter que adotar todas as características materiais (além de recursos 
humanos) da incorporada, circunstâncias estas mais do que suficientes para 
caracterizar a simulação. 86 

 
Esta derradeira afirmação encontra eco no seguinte trecho do 

recurso especial, para justificar o seu não conhecimento pelo STJ: 
 

                                                
86 A alusão a lançar mão de meios indiretos deve ser entendida no contexto do fato e do 
acórdão, isto é, de simulação da realidade efetiva, não tendo o Tribunal tratado de 
negócio jurídico indireto, que nem sequer havia no caso. Isto está claro no seguinte 
trecho do acórdão, existente logo após a transcrição do art. 167 do Código Civil: “’In 
casu’, como visto, se configura a simulação, pois, por meios indiretos, objetivou o 
contribuinte beneficiar-se de efeitos que a lei não lhe conferia”. 



Artigos 

São Paulo / JULHO 2010 

 

 
 
 

133 

“Assim, para chegar à conclusão de que houve simulação, o 
Tribunal de origem apreciou cuidadosa e aprofundadamente os 
balanços e demonstrativos de Supremo e Suprarroz, a 
configuração societária superveniente, a composição do conselho 
de administração, as operações comerciais realizadas pela 
empresa resultante da incorporação. Concluiu, peremptoriamente, 
pela ‘inviabilidade econômica da operação’ simulada.” 

 
Paralelamente a esse caso, correu no Tribunal Regional da 4ª Região 

a apelação cível n. 2004.71.10.003966-0/RS, decidida em 9.9.2009 pela 1ª 
Turma (embargos de declaração resolvidos em 25.11.2009), que tratou da 
mesma operação mas perante a IRPJ, ao passo que o recurso acima referido 
tratava da CSL, cuja contribuição está submetida à mesma norma legal aplicável 
àquele imposto. Neste caso, houve o reconhecimento de ter havido simulação, 
tendo sido dito que é cabível em nosso ordenamento a desconsideração de atos 
ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, 
valendo-se o acórdão dos fundamentos contidos nos art. 116, parágrafo único, e 
149, inciso VII, do CTN e no art. 167 do Código Civil, para dizer explicitamente 
que “a interpretação dada pela autoridade fiscal, outrossim, mostra-se em 
consonância com o art. 167 do Código Civil”. Outrossim, foram mencionados e 
considerados basicamente os mesmos fatos destacados no outro processo, e 
também a protocolização, na Junta Comercial, dos atos de incorporação, após o 
prazo legal de trinta dias. 

 
O último julgado judicial a ser mencionado é recurso especial n. 

1107518-SC, decidido pela 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em 
6.8.2009, por unanimidade de votos. 

 
Estava em julgamento o art. 33 do Decreto-lei n. 2431, que veda a 

transferência de prejuízos fiscais em incorporação, fusão ou cisão. São passagens 
relevantes do respectivo acórdão as seguintes (todos os grifos foram apostos 
aqui): 

 
“A limitação à compensação na sucessão de pessoas jurídicas visa 
evitar a elisão tributária e configura regular exercício da 
competência tributária quando realizado por norma jurídica 
pertinente. 
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..... 
 
Também se levou em conta que tais reorganizações societárias 
servem como planejamento tributário e que o Fisco tem a 
faculdade de preencher os vazios legais para otimizar a 
arrecadação... 
 
..... 
 
A norma de compensação é norma de exercício da competência 
tributária do ente federativo e são fixadas segundo as balizas do 
CTN, mas com amplo espectro de liberdade pelos titulares do poder 
tributário. Nesse sentido, os entes federativos são livres para editar 
as normas que melhor lhe convierem, respeitados tão-somente as 
balizas constitucionais. 
 
A regra do art. 33 do Decreto-lei n. 2341/87  foi editada nesse 
diapasão: para vedar a compensação de prejuízos fiscais nas 
operações de transformações da pessoa jurídica. Depreende-se de 
tal modo de proceder que o objetivo foi impedir a elisão tributária, 
pois muitas empresas viram a reorganização societária como 
instrumento de planejamento tributário e passaram a se 
reorganizar com o único intuito da economia de tributos. 
 
..... 
 
O titular da competência tributária pode através de normatização 
adequada excluir as zonas de não-incidência para impedir a 
utilização da elisão tributária. Não há o que a doutrina chamou de 
poder geral da Administração tributária para desconstituir atos e 
negócios jurídicos (a chamada norma geral antielisão) já que o o 
art. 116, parágrafo único, do CTN é norma de eficácia limitada, 
carente de lei para produzir efeitos.” 

 
Em suma, o Tribunal reconheceu o direito do fisco preencher os 

vazios legislativos, ou zonas de não incidência, dentro dos quais se desenvolve o 
planejamento tributário, tendo afirmado categoricamente que tal preenchimento 
deve ser feito através da edição de novas normas (como a do art. 33), 
observadas as balizas do CTN e as constitucionais. 
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Se, por um lado a Corte viu no art. 33 do Decreto-lei n. 2341 uma 
norma antielisão de caráter particular (porque voltada para o IRPJ e a CSL, e 
para a situação específica de prejuízos fiscais em incorporação, fusão ou cisão), 
por outro lado reconheceu a inexistência, em nosso atual ordenamento jurídico, 
de uma norma geral antielisão. Também se infere que o preenchimento dos 
vazios legislativos não pode ser feito pelo intérprete. 

 
Do conjunto desses julgamentos do Poder Judiciário, pode-se retirar 

algumas observações que emergem de todos, em casos nos quais a economia 
tributária pretendida não foi reconhecida: 

 
- em todos, os fundamentos de decidir coincidiram com a exposição 

feita nos capítulos precedentes para determinação dos limites do exercício do 
direito ao planejamento tributário, com a consequente distinção entre elisão 
fiscal e evasão fiscal; 

 
- nenhum deles adotou qualquer das teorias que nos capítulos 

anteriores foram combatidas, como as do abuso de forma ou da consideração 
econômica, a do abuso de direito pela inexistência de motivação extratributária 
ou a da inoponibilidade, ao fisco, de atos ou negócios jurídicos lícitos perante o 
direito privado; 

 
- ao contrário, as decisões basearam-se em conceitos de simulação, 

tal como entendido em nosso direito privado, e uma reconheceu a possibilidade 
de haver norma antielisão (sem haver ilicitude no direito privado), porém 
deixando claro que os espaços não cobertos por normas, e que propiciam a 
elisão fiscal, somente podem ser preenchidos por alterações legislativas que se 
conservem dentro dos limites do CTN e da Constituição Federal. 

 
Neste último particular, o que cabe acrescentar é o seguinte: 

qualquer norma antielusão somente terá validade se não excluir a liberdade de 
organização e reorganização patrimonial e não acarretar, direta ou 
indiretamente, a impossibilidade de se evitar a incidência tributária ou a 
incidência mais onerosa, caso em que a tributação teria características 
confiscatórias. 
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Outrossim, no mínimo quando se tratar de uma norma geral, terá 
que ser baixada por meio de lei complementar. 

 
IX – CONCLUSÕES E ADVERTÊNCIAS 
 
O planejamento fiscal que busque a economia lícita de tributos tem 

sustentação na própria Constituição Federal e no Código Tributário Nacional. 
 
A economia tributária será lícita, denominando-se “elisão fiscal”, 

quando decorrer de atos ou omissões anteriores à ocorrência do fato gerador, 
sem infringência de lei, neste particular sobressaindo-se a necessidade de que os 
atos praticados sejam efetivos e não meramente simulados. 

 
Não há necessidade de qualquer outra razão econômica, 

administrativa ou negocial (motivação extratributária) para justificar a elisão 
fiscal, pois a intenção de economizar tributo pode ser a única motivação para as 
ações ou omissões da pessoa. 

 
Não obstante, quando for o caso, há que haver um real ato ou 

negócio jurídico, e não uma simples aparência de ato ou negócio para produzir 
economia tributária. 

 
A prova dos fatos e dos atos efetivos é indispensável para qualquer 

lançamento tributário, inclusive para aqueles que pretendam invalidar uma 
prática de planejamento tributário que possa se caracterizar como evasão fiscal 
ilícita. 

 
É claro que a aferição da efetividade e o julgamento da juridicidade 

dos atos e dos fatos depende muito das circunstâncias de cada caso e das provas 
que se possam coligir e produzir nos respectivos processos. Mas esta é uma 
imposição do direito e da sua aplicação. 

 
Outrossim, também é claro que geralmente a conclusão sobre a 

efetividade e a juridicidade dos atos e dos fatos somente pode ser feita pela 
associação de atos e fatos que têm individualidade própria, mas que se ligam e se 
explicam quando considerados em conjunto. 
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Outro dado relevante, haurido da observação da jurisprudência, é a 
enorme dose de subjetivismo e casuísmo aplicada aos casos levados a 
julgamento. Com efeito, apesar dos conceitos teóricos principais estarem 
pacificados, a sua utilização prática tem produzido interpretações díspares 
quando aplicados aos casos concretos, o que muitas vezes se deve a enganos 
conceituais, e em outras vezes não surpreende se forem levadas em conta as 
circunstâncias fáticas de cada um deles. 

 
É por isso que a “exagerada arrumação”, apesar de não condenada 

em alguns casos87, em outros foi fatal, porque os julgadores, através das 
circunstâncias provadas, e mesmo ligando uns fatos a outros, viram a realidade 
escondida e se convenceram da existência de ilegalidade. 

 
Afinal, o que se constata na prática é que o deslinde de um 

determinado caso não depende apenas de ele responder à totalidade dos 
requisitos para ser catalogado como elisão fiscal, friamente considerados, pois 
também depende da densidade dos aspectos e das circunstâncias que compõem 
os fatos ocorridos e os atos praticados, e, inevitavelmente, das variáveis 
subjetivas pessoais incidentes na sua apreciação individual por parte de cada 
julgador. 

 
Por isso, é recomendável que todo planejamento tributário se 

ampare nos requisitos jurídicos da elisão fiscal, mas também seja cauteloso e 
guarde um razoável coeficiente de segurança, não se compondo por 
características que agridam à própria sensibilidade e intuição das pessoas. 

 
É preciso, acima de tudo, que o planejamento tributário trabalhe 

com fatos reais, e não seja uma construção artificial de fatos, uma mera, embora 
complexa, arquitetura que não saia do papel, ou que saia do papel em realidade 
distinta daquela com que se apresenta aos olhos de terceiros na realidade do 
mundo econômico. 

                                                
87 Neste sentido, expressamente, o acórdão n. CSRF/01-0892, de 28.6.1989, da Câmara 
Superior de Recursos Fiscais. 
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